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FÖRORD 
 
Som ett avslutande moment i civilingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska universitet ingår 
ett obligatoriskt examensarbete. Arbetet  med att kartlägga kvalitetsbristkostnader på Arctic 
Solar AB har gjorts inom avslutningen kvalitetsutveckling.  
 
Detta examensjobb har utförts inom ”Akademiker i företag” – ett projekt vars syfte är att 
bidra till utvecklingen av små och medelstora företag i Västerbotten och Norrbotten. Projektet 
”Akademiker i Företag” ger företagen i regionen möjlighet att få utvecklingsprojekt utförda 
av studenter, nyutexaminerade och forskare från universitet och högskolor i hela landet. 
Genom en omfattande besöksverksamhet identifieras företagens utvecklingsprojekt som sedan 
förmedlas via en databas på Internet; examensjobb.nu.  
Finansiärer är EU: s Strukturfonder, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten 
samt deltagande kommuner och företag.  
 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till all personal på Arctic Solar som har bidragit med mycket 
hjälp under projektets gång. Jag vill tacka mina handledare Hans Strandgård och Peter 
Ståhlman för er hjälp. Tack också till hela min familj och min sambo Ivan Kaic för att ni alltid 
stöttar mig. 
 
Gällivare den 24 februari 2005 
 
 
 
Hanna Lauri 
 



 

SAMMANFATTNING 
 
I ett samh älle där nyskapande teknik och goda kommunikationsmöjligheter gör marknader 
globala blir kvalitetsutveckling ett allt mer utbrett verktyg för företag att skapa sig 
konkurrensfördelar.  
 
Det har visat sig att stora summor pengar spenderas för att åtgärda fel och brister som uppstår 
på grund av bristande kvalitet. En nyligen genomförd opinionsmätning bland svenska 
företagsledare visar att de i genomsnitt bedömer dessa kostnader till närmare 25 procent av 
sina verksamheters omsättningar (Sandholms Associates, 2002). Att kartlägga dessa så 
kallade kvalitetsbristkostnader kan således vara en guldgruva för verksamheter som vill 
förbättra sin lönsamhet utan att det sker på bekostnad av kvalitet en.  
Det här projektet har genomförts på Arctic Solar AB som i dagsläget har liten eller ingen 
kunskap om vilka kvalitetsbristkostnader som finns eller hur stor omfattning dessa har. 
 
Syftet med arbetet har varit att hitta de mest uppenbara orsakerna till resursslöseri samt att 
mäta hur mycket företaget betalar för dessa. Bakomliggande orsaker till de funna 
felkostnaderna har undersökts och förslag till hur företaget kan förbättra sin verksamhet har 
angivits. En del av syftet var att skapa en förståelse för begreppet kvalitetsbristkostnad, det 
vill säga att det inte är kvalitet som kostar, utan brist på kvalitet. 
 
Arbetet inleddes med litteraturstudier inom ämnesområdet kvalitet, kvalitetsbristkostnad och 
totalkvalitet med mera. Därefter påbörjades kartläggningen med hjälp av enkätundersökningar 
och intervjuer med de anställda i produktionen. Resultaten som framkom visade att problemen 
hos Arctic Solar främst handlade om omarbeten, materialspill, väntetider och stora 
kommunikationsproblem mellan ledning och produktion.  
När detta var känt utfördes mätningar i produktionen under tre veckors tid. Mätningarna 
utfördes till en viss del av medarbetarna själva men till störst del av författaren i form av 
frekvensmätningar, tidmätningar samt insamling av redan existerande sekundärdata.  
En sammanställning av resultaten visar att Arctic Solar spenderar minst 18 procent av 
företagets omsättning på aktiviteter som inte tillför något extra värde för produkten.  
 
För att åtgärda de problemområden som finns har ett antal förbättringsåtgärder föreslagits: 
§ En noggrannare kontroll av cellerna innan de sätts i produktion skulle minska att 

defekter följer med till senare arbetsmoment 
§ Systematiska servicearbeten på maskiner skulle minska stopptider på grund av 

maskinhaverier 
§ Bättre kommunikation mellan ledning och medarbetare skulle ha många positiva 

effekter. Om arbetsuppgifter delegeras till personal som är insatta och kunniga om 
produktionen kan arbetet skötas mer effektivt än vad som görs idag. En känsla av tillit 
från ledning till personal skulle öka motivationen och arbetsmoralen hos de anställda. 
Känslan av att vilja göra sitt allra bästa skulle öka. 

 
I beräkningarna ingår inte uppgifter om förlorad produktion. Det är därför rimligt att tro att 
kvalitetsbristkostnaderna i verkligheten är större än vad som anges i detta arbete. Slutsatsen är 
att Arctic Solar AB skulle ha mycket att vinna på att analysera sin verksamhet ur ett 
kvalitetsperspektiv och att lönsamheten skulle kunna öka om de satsar på kvalitetsförbättrande 
åtgärder. 



 

ABSTRACT 
 
In a society where new technology and improved ways of communication make markets 
global, total quality management becomes a common tool for businesses that want to stay 
competitive.  
Studies have shown that large amounts of money is spent to attend to faults and flaws that are 
caused due to insufficiant quality. A recent study amongst swedish corporate leaders shows 
that they estimate an average of 25 percent of a company´s turnover could be spent on doing 
work that has already been done or processing bad materials  (Sandholm Associates, 2002). A 
mapping of these so called poor quality costs could therefore be a goldmine for companies in 
the sence that they are able to improve their profit whithout reducing quality. 
This project has been carried out  at Arctic Solar AB, a company which at present has little 
knowledge of existing quality costs or their extent. 
 
The purpose of this investigation was to find the most obvious causes of wasted resources and 
to measure their costs. The poor quality costs were investigated and examples have been 
given on how to make imp rovements. A part of the purpose was also to create an 
understanding amongst the employees for the term poor quality cost, i.e. it is not quality that 
is costly but lack of it. 
 
The work started with a literature study whithin the area of quality, poor quality costs and 
total quality mangement. Thereafter, the mapping process was started by handling 
questionnaires and interviewing the employees in the production. The results showed that 
Arctic Solar´s problems mostly concisted of re-work, material loss, waiting time and trouble 
regarding communication between management and production. 
When these results were known a three week process started collecting data by random 
samples, time measurements and collecting existing secondary data.  
 
A compilation of the results shows that Arctic Solar spends at least 18 percent of the 
company´s turnover on activities that do not bring any extra value into the product.  
 
To attend to these problem areas the author has suggested some improvement messures: 
§ A more careful control of the cells early in the processing might stop the problem of 

flaws following to a later working operation 
§ Systematic service of the machinery will reduce the wait caused by breakdowns 
§ Improved ways of communication between management and employees might have a 

series of good effects. If tasks are delegated to people who are familiar with the 
process the work could be done more efficiently than it is today. A feeling of trust 
from management towards staff could help to increase motivation and working 
morals, and the feeling of wanting to do your their best would also increase.  

 
The calculations do not include the loss of production. It is therefore a reason to believe that 
the costs of poor quality are actually higher than presented in this report.  
The conclusion is that Arctic Solar could have a lot to gain by analyzing their organization 
from a perspective of quality improvement and that they could improve profitability by 
concentratin on improving quality. 
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1. Inledning 
En viktig del i kvalitetsarbetet är att mäta kostnader för bristande kvalitet. Genom att mäta 
denna kostnad går det att styra arbetet med kvalitetsförbättringar i företaget. 

1.1 Bakgrund 
Idag har en företagsledare hela världen som sin potentiella marknadsplats. Ny teknologi och 
förbättrad kommunikation gör att världen krymper. Detta öppnar upp för fantastiska 
möjligheter för en driftig företagsledare samtidigt som det sätter press på företaget att vara 
bättre än sina konkurrenter.  
Om en kund är missnöjd med kvaliteten på den vara eller tjänst som levereras har denna ofta 
många möjligheter att vända sig till någon annan leverantör och passar dessutom ofta på att 
varna andra från att göra samma misstag (Bergman & Klefsjö, 1995).   
 
Marknaden står aldrig stilla utan befinner sig under ständiga förändring ar där spelregler 
ändras och nya aktörer dyker upp. Det är farligt att slappna av när verksamheten går bra och 
tro att ytterligare förbättringar inte är av nytta.  
Om företaget inte följer med i den snabba utvecklingen kan det plötsligt se sig självt förlora 
kunder vilket är betydligt mer kostsamt än att underhålla de som man redan har. (Bergman & 
Klefsjö)   
 
Att driva en lönsam verksamhet förenklas om det finns sätt att minska kostnader samtidigt 
som kvaliteten bibehålls eller helst förbättras. Det kostar att producera defekta enheter och 
att utföra tjänster på ett sådant sätt att de måste göras om. Detta är en typ av kostnad som inte 
tillför något mervärde till processen och brukar kallas för kvalitetsbristkostnader. Det är inte 
onormalt att denna typ av kostnad kan uppgå till omkring 30 % av ett företags totala 
omsättning (Sörqvist, 1998).  
 
En del av ett företags kvalitetsbristkostnader återfinns i produktionen, så kallade traditionella 
kvalitetsbristkostnader. Dessa beror främst på tillfälliga problem som stör verksamheten och 
kan bestå av kassationer, omarbeten eller reklamationer. Ett problem är att en stor del av 
kostnaderna kan vara svåra att upptäcka för den som försöker. Dessa kan vara dolda i 
redovisningssystem eller förlorad goodwill på grund av levererade varor inte håller den 
kvalitet som utlovats. (Sörqvist) 
 
Tidigare har diskussioner begränsats till att behandla produkternas kvalitet medan det idag 
råder ett mycket bredare perspektiv vilket inkluderar all verksamhet som bedrivs i ett företag 
(Sörqvist).  
 
Intresset för kvalitetsutveckling har ökat på senare tid då det visat sig att det inte är kvalitet 
som kostar utan bristen på den. Fler och fler har börjat inse dess praktiska nytta och vilken 
potential som finns till att genomdriva förbättringar.  

1.2 Problembeskrivning 
Arctic Solar AB är ett företag som befinner sig under en omfattande expansion. Under de 
fyra år som företaget har existerat har verksamheten byggts ut. Efter att ha varit ett litet 



Kapitel 1. Inledning 

 2 

”familjärt” företag med trettiotalet anställda har de under det senaste året mer än fördubblats 
och har i dagsläget cirka sjuttio medarbetare som arbetar med att tillverka solcellsmoduler.  
 
Men i spåren av framgång har några negativa effekter visat sig. Samtal med de anställda 
belyste följande problem:  
§ I takt med att verksamheten har ökat minskar tiden för att hålla uppsikt över 

kvalitetsbrister.  
§ Företaget har idag dålig kontroll på sina produktionskostnader och de vet inte hur 

stor del av dessa som går åt till så kallade icke värdeskapande aktiviteter.  
§ Företaget har stora problem med kassationer, både i inlevererat material och under 

processhantering. Detta leder till att mycket tid går åt till omarbete och kontroller. 
§ Det finns idag inget organiserat sätt att definiera eller att bokföra 

kvalitetsbristkostnader i verksamheten vilket gör det svårt att påbörja något effektivt 
förbättringsarbete.  

§ Både ledning och personal ser att verksamheten fungerar ineffektivt, men inte i 
vilken omfattning eller vart man bör börja söka förbättringsmöjligheter. 

§ Dålig kommunikation mellan de anställda och ledningen leder till att personalen 
känner sig maktlös och omotiverad. Viljan att göra sitt allra bästa minskar. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att  
§ Kartlägga de kvalitetsbristkostnader som kan finnas och visa dess omfattning i 

företaget 
§ Finna bakomliggande orsaker till dessa kostnader 
§ Ge förslag till hur företaget kan komma till rätta med sina problem genom att ge 

exempel på förbättringsåtgärder 
§ Att skapa förståelse för begreppet kvalitetsbristkostnader och ge goda skäl till 

företagsledningen att satsa på förebyggande åtgärder i ett led av långsiktig lönsamhet.  

1.4 Avgränsningar 
Kartläggningen kommer att avgränsas till att behandla materialhantering och 
förädlingsprocessen av solceller. Orsaken är att detta område är mest resurskrävande. 
Administration består endast av tre anställda och anses inte ha så stor påverkan. 
 
Förslag till förbättringsåtgärder kommer enbart att ges till de problemområden som är störst 
och prioriteras av företaget. Orsaker till detta är den tidsbegränsning som råder i samband 
med projektet. 
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2 Arctic Solar AB 
Arctic Solar AB startades 2001 av företagets nuvarande ägare som består av Alfasolar, Naps 
Systems och VD Vesa Hirvonen. Solelsystemen tillverkas på fabriken i Gällivare och säljs 
av Alfasolar och Naps Systems till länder över hela världen (samtal med Vesa Hirvonen, 
november -04).  

2.1 Verksamheten 
Systemen som tillverkas i Gällivare säljs till allt från privatpersoner som använder solel till 
att elektrifiera sommarstugan och husvagnen till industrikunder som köper kompletta system 
till att driva exempelvis  radiolänkar, GSM-basstationer eller ledfyrar för sjöfarten. Dessa 
stationer är ofta obemannade och belägna i svåråtkomliga trakter där konventionella 
energisystem inte finns eller blir för dyra. (Alfasolar, 2004)  
Solelsystemen används också i biståndsprojekt i samarbete med 
medborgarrättsorganisationer och internationella hjälporganisationer. Där används de bland 
annat till att driva kylskåp för medicinförvaring i mycket varma miljöer men även till att 
pumpa dricks- och bevattningsvatten till de ställen där det behövs. 
Solelsystemet som tillverkas av Arctic Solar kan kopplas till det allmänna elnätet. Detta sker 
genom att likströmmen som solpanelerna genererar omvandlas till växelström, varav den del 
som behövs utnyttjas i fastigheten där den i viss mån ersätter den köpta elkraften (Alfasolar). 

2.1.1 Organisationen 
På företaget arbetar ett sjuttiotal anställda varav tre är tjänstemän. Företagets arbets - och 
organisationsform ska vara flexibel så att samlade resurser och kompetens utnyttjas optimalt. 
Detta ska leda till:  
§ Kvalitet för kunden 
§ Konkurrenskraft för företaget 
§ Personlig utveckling för anställda 

 
Ledningen har det yttersta ansvaret för företagets totalkvalitet och ansvarar för utvecklingen 
av kvalitetssystemet. Organisationens uppbyggnad visas i figur 2.1 
 

 
 

Figur 2.1. Organisationsschema hos Arctic Solar 
 

Vd 

Produktion/ 
personal 

Inköp Ekonomi  IT 

Skiftlag 1  Skiftlag 2 Slutmontering Lager 
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2.1.2 Vision och affärsidé 
”En vision anger hur man vill att kunderna ska uppfatta företaget eller den riktning i vilket 
företaget skall utvecklas” (Ax & Kullvén, 2002).  
 
Arctic Solar strävar efter att bli ett framgångsrikt företag vad det beträffar tillverkning och 
utveckling av photovoltaiska produkter. Genom ständig utveckling ska Arctic Solar uppfylla 
kunders förväntningar och krav och skapa mervärde såväl för kunder samt våra medarbetare 
och ägare. 
 
”Affärsidén anger konkret hur företaget avser att utvecklas i förhållande till sin vision” 
(Roos, von Krogh & Roos, 1998).  
 
Hos Arctic Solar är affärsidén att bedriva tillverkning av solcellsmoduler och utrustning som 
omvandlar ljusenergi till elenergi. Arctic Solar ska vara känt som ett högteknologiskt företag 
med de bästa solcellsmodulerna på marknaden. 

2.1.3 Företagets kvalitetsarbete 
Alla produkter som används i produktionen är certifierade enligt TÜV (Technischer 
Überwachungs-Verein) IEC 61215. Dessa certifikat  är kostsamma och tidskrävande men 
värderas högt inom företaget eftersom det betraktas som en stark konkurrensfördel. En 
anställd på företaget arbetar heltid med att certifiera företaget enligt ISO 9000 och arbetet är 
planerat att vara färdigställt till slutet av år 2005. 

2.2 Solel 
En solcell är en tunn skiva av ett halvledarmaterial, ofta kisel, med en kontakt på fram- och 
baksidan. När solen lyser på solcellen uppstår spänning mellan solcellens framsida och 
baksida. Elektroner frigörs i halvledarmaterialet och elektrisk ström genereras. 
Solcellstekniken har stora miljöfördelar då den bara utnyttjar solljus som bränsle och inte ger 
några som helst utsläpp. Avsaknad av lösa delar gör att produkten är helt bullerfri. I Europa 
är det Tyskland och Nederländerna som satsar mest på solcellsteknik eftersom bidragssystem 
gör det billigt att installera, då denna teknik annars är kostsam (Giselson, 1999). 

2.3 Processbeskrivning 
Förädlingsprocessen av solcellsmoduler på Arctic Solar AB består av tre parallella 
arbetslinjer.(se figur 2.2).  
 

 
 

Figur 2.2  Processbeskrivning av linje 1. 
 

String Lödning  Lay-up laminering  

Boxning Effektmätning Ramning  

Tabb 1 

Tabb 2 

Paketering  
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Cellerna monteras på en glasskiva tillsammans med lager av EVA (etanvinylacetat) och 
tedlar (diffusionsspärr) (se figur 2.3). EVA är ett plastmaterial med god ledningsförmåga och 
relativt hög smältpunkt. Det är detta material som används för att fästa skyddsglaset vid 
solcellen och även för att fästa solcellen vid materialet på solcellens baks ida. 
Metallkontakter fästs på solcellens över- och undersida. Med hjälp av dessa seriekopplas 
cellerna så att de samlar upp laddningen som kan erhållas som ström i en yttre krets. 
Bakskivan täcks av tedlar och denna "sandwich" av olika material placeras i en het 
vakuumkammare, en laminator, där alla luftbubblor tas bort. EVA-plasten smälter och 
förseglar utrymmena mellan glaset, solcellen och bottenplattan. (Dansk solenergi)  
 
De laminerade modulerna utsätts för en effektmätning där de belyses med 1000 W/m2  under 
ett par millisekunder. Om modulen är godkänd ramas och paketeras den. 
 

 
 

Figur 2.3  Modulen består av seriekopplade celler som är skyddade mot den omgivande miljön och är försedd 
m ed elektriska anslutningar.(solcell)  



Kapitel 3. Metod 

 6 

3 Metod 
Innan det bestäms vilken arbetsmetod som ska användas är det viktigt att det är klart 
definierat vilka mål som är uppsatta, vilket syftet är med undersökningen och hur den är 
planerad att användas (Sörqvist).  
 
Enligt Sörqvist finns det i huvudsak tre användningsområden för en 
kvalitetsbristkostnadsanalys: 
§ Påverka synsätt och konkretisera kvalitetsbegrepp genom att påvisa effekter av 

kvalitetsarbete i siffror 
§ Följa upp och utvärdera de kvalitetsinsatser som görs 
§ Påverka synsätt och konkretisera kvalitetsbegreppet samt att påvisa problemområden 

för att kunna prioritera mellan dessa.  
 
Den sista punkten är användningsområdet för detta arbete. På grund av den tidsbegränsning 
som råder anses en uppföljning vara orimlig att genomföra då denna helst ska baseras på 
redan gjorda undersökningar 
 
Arctic Solar har flera eventuella problemområden där de inte vet i vilken omfattning 
problemen påverkar verksamheten. Detta val av metod är av praktisk nytta för företaget och 
skapar på ett effektivt sätt  ett incitament till att starta snabba förbättringsåtgärder. 

3.1 Kvalitativa och kvantitativa studier 
Vid val av metod är det avgörande att fråga sig vad som ska undersökas. Alla problem som 
är möjliga att forska på kan belysas ur ett kvalitativt och ett kvantitativt perspektiv. Det finns 
styrkor och svagheter med bägge men dessa måste vägas mot vilka resultat som önskas få ut 
av studien. Dessa metoder används ofta i kombination med varandra då de olika 
perspektiven stödjer och kompletterar varandra. (Olsson & Sörensen, 2001) 
 
I ett kvantitativt perspektiv är forskaren ofta subjektiv, forskningen är flexibel och bygger på 
ett successivt framväxande där fenomenet upptäcks och teorin förklaras.  
I ett kvalitativt perspektiv är forskaren objektiv och arbetar med i förväg tydligt formulerade 
frågeställningar. Forskningen bygger på hypotesprövningar och resultaten som uppnås är 
generella, entydiga, valida och reliabla (se avsnitt 3.7). (Olsson et al) 

 
Detta arbete kommer att bedrivas både ur ett kvantitativt och ur ett kvalitativt perspektiv. De 
data som finns lagrad som statistik samt det som samlas in ska behandlas så objektivt som 
möjligt eftersom undersökningen ska kunna upprepas och då kunna ge ett liknande resultat. 
Enligt Olsson et al ska forskaren engagera andra för insamling av data vid kvantitativa 
studier. Detta görs för att hålla ett avstånd och minska selektivitet. I detta projekt kommer 
dock stora delar av insamlingen att utföras av författaren på grund av tidsbrist samt för att 
minimera störningar i processen.  
 
Som en del av undersökningen kommer kvalitativa inslag att finnas i form av intervjuer och 
enkätundersökningar. Detta sker för att inte missa åsikter och erfarenheter som inte finns 
lagrade som statistik.  
För att minska risken för objektivt tolkande är det viktigt att de data som samlas in är 
otvetydig och att det inte finns utrymme för personliga tolkningar. För att uppnå detta måste 
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frågeställningar vara tydliga. Ledande frågor får inte förekomma, då en respondent alltid har 
större tendens att svara ja än nej på en fråga. (Dahmström, 1991) 

3.2 Vetenskaplig arbetsmetod 
Grundforskning eller nyfikenhetsbaserad forskning innebär att systematiskt och metodiskt 
söka efter kunskap utan att någon speciell tillämpning åsyftas. Grundforskning är inte 
nödvändigtvis ekonomiskt lönsam i sig, men utgör förutsättningen för framtida innovationer 
och vetenskapliga landvinningar. (Högskoleverket, 1999) 
 
Ett metodiskt och systematiskt sätt att söka efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i 
sikte kallas det för att bedriva tillämpad forskning (Olsson et al). Syftet med denna typ av 
forskning är att söka ny kunskap men även att denna ska kunna tillämpas mer eller mindre 
direkt inom olika områden. Vid tillämpad forskning är det redan från början klart vad 
forskningsresultat ska användas till. Lösningar söks till särskilda problem. (Forskning, 2002) 
 
Detta arbete kommer att bedrivas i form av tillämpad forskning. 

3.2.1 Pilotstudier 
En pilotstudie är en förberedande undersökning och genomförs i en liten skala för att pröva 
valda undersökningsverktyg. I en kvantitativ studie kan detta tillämpas på till exempel 
kvalitativa intervjuer eller i utformandet av frågeformulär. På detta sätt är det enkelt att se 
om resultaten är valida eller reliabla för att optimera resultaten från slutgiltiga 
undersökningar (Olsson et al). 

3.3 Kartläggning av kvalitetsbristkostnader 
För att genomföra en kartläggning som grundar sig på vetenskaplig fakta och ska ligga som 
grund till framtida förbättringsarbeten krävs en strukturerad arbetsform.  
 
Kartläggningen delas upp i olika delar för att skapa struktur i arbetet. De olika delarna är:  

• förberedelse 
• genomförande  
• efterarbete.  

3.3.1 Förberedelser  
Förberedelser är det som sker innan det praktiska arbetet startar. För att få ut så mycket som 
möjligt av ett försök som utförs under en begränsa tidsperiod är det viktigt att vara väl 
förberedd. Genom att vara påläst inom ämnet och väl insatt i förfaringsmetoder är det större 
säkerhet att validiteten på undersökningen ökar. De problem som kan t änkas uppstå gör det 
ofta men risken minskar genom att vara förberedd och undersökningen går smidigare om det 
finns planer på hur dessa ska hanteras. (Sörqvist). 
 
Användningsområde  
För att skapa en praktisk nytta för företaget kommer detta arbete att användas för att påvisa 
vilka eventuella problemområden som finns i verksamheten.  
När det tydliggörs vilka belopp som drabbar olika varor, tjänster eller processer blir det 
lättare att prioritera olika förbättringsåtgärder. Detta gör arbetet effektivt eftersom dessa 



Kapitel 3. Metod 

 8 

beslut baseras på fakta. Det får även större genomslagskraft hos personal och ledning då det 
blir enkelt att överskåda och se vilka resultat som kan nås.  
Mätningarna kan användas företagsövergripande som motivation och styrinstrument, men 
även lokalt som ett incitament till förebyggande investeringar. 
 
Litteraturstudier 
För att få tillgång till den grundläggande kunskap som behövs för att genomföra projektet 
kommer tid att avsättas till instudering av befintligt forskningsmaterial. Den litteratur som 
studeras har anknytning till ämnet och dess förfaringsmetoder. Annat material söks med 
hjälp av skolbiblioteks sökmotorer på Luleå tekniska universitet. De sökord som använts har 
bland annat varit kvalitetsbristkostnad, poor quality cost, non value adding cost, 
forskningsmetodik och kvalitetsutveckling. En stor informationskälla är Internet, där 
sökmotorer som Google har använts i relativt stor utsträckning.  
 
Svårigheter 
De svårigheter som kan uppstå under arbetets gång är svåra att förutspå i detalj. Ett tänkbart 
problem kan vara att den statistik som finns lagrad är svår att tyda och inte ger den 
information som behövs. Denna typ av data är viktig då det går att få information och se 
trender långt bakåt i tiden. För att avgöra detta krävs att den studeras och därefter kan beslut 
fattas om information måste samlas in på nytt.  
Ett annat problem kan vara att företaget inte har koll på sina produktionskostnader. Detta 
orsakar ett merarbete vilket kan vara tidskrävande eller helt ogenomförbart .  
 
Identifiering av problemområden sker i samråd med personal på företaget. Om tvivel finns 
vad syftet är med arbetet finns det en risk att de anställda inte vill lämna ut information där 
de själva är inblandade i arbetet. För att undvika detta måste det vara klart för alla 
medverkande hur begreppet kvalitetsbristkostnad är definierat och att det inte handlar om 
någon form av personlig häxjakt. Detta undviks genom tydlig kommunikation med de 
inblandade. 
 
Ett problem kan uppstå om ledningen saknar brist på förståelse av projektet. Tid kommer att 
behöva avsättas för personal till att medverka i arbetet och om detta drabbar dem på ett 
negativt sätt kan det påverka deras vilja att medverka. Det är viktigt att projektet har 
ledningens stöd, och för att förtjäna detta krävs det att de är väl införstådda med valda 
arbetsmetoder och vilka resultat som väntas. Detta uppnås genom dialog och rapportering av 
arbetets framskridande. 

3.3.2 Genomförande  
Den praktiska delen av arbetet delas upp i olika faser. Vad dessa innebär presenteras var för 
sig i följande stycken. 
 
Verksamhetsanalys 
För att få en inblick i hur företaget ser ut kommer en kartläggning att göras  av dess 
organisationsuppbyggnad. Detta är även till fördel då personer som är väl insatta i 
kvalitetsarbetet och dess problem kan identifieras. En  processkartläggning kommer att 
genomföras för materialhantering genom fabriken, från inlevererat material till leverans av 
en färdig produkt. Detta görs för att bilda en uppfattning om verksamheten samtidigt som 
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problemområden kan identifieras  (se bilaga 1). Kartläggningar kommer att ske med hjälp av 
samtal med insatt personal i de olika områdena. 
 
Intervjuer 
Intervjuteknik räknas som en kvalitativ insamlingsmetod och huvudsyftet är att upptäcka 
olika mönster. Det är en bra metod för att ta reda på åsikter, uppfattningar och personlig 
erfarenhet i ett sammanhang (Ejvegård, 1996).  
En intervju kan vara utformad på olika vis, med mer eller mindre strukturerade frågor. Om 
intervjuaren vill ha standardiserade svar som kan jämföras mellan varandra är det viktigt att 
frågorna är givna på förhand, både vad det gäller vilka frågor som skall ställas och hur de ska 
formuleras (Ejvegård).  
 
Fördelar med personliga intervjuer är enligt Dahmström att många och krångliga frågor kan 
ställas, oklarheter i frågorna kan redas ut samt att det är lättare att få information från öppna 
frågor utan förbestämda svarsalternativ.  
En intervju som utförs utan ett fast frågeformulär med mestadels öppna frågeställningar 
kräver mycket förberedelse och genomtanke av intervjuaren.  
Mason (1996) beskriver hur den som utför intervjun måste vara beredd på att tvingas 
omvärdera situationen under pågående frågetillfälle. Detta måste göras snabbt, effektivt och 
konsekvent mot frågorna i undersökningen. Mason fortsätter med att beskriva tre 
frågeställningar som intervjuaren kan klarlägga för sig själv i förväg för att underlätta snabba 
och strategiska beslut under själva intervjun. 

• Hur ska jag ställa mina frågor? Vilket språk ska användas och hur ska den 
intervjuade närmas? 

• Hur djupt eller brett vill jag gå i ämnet?  
• Vad är nästa fråga? Ska frågorna vara följdfrågor till vad den intervjuade svarat eller 

ska den som frågar bestämma riktningen?  
 
Intervjuer kommer att användas i stor omfattning när det gäller att identifiera 
kvalitetsbristkostnader hos Arctic Solar. Dessa kommer att vara utformade på olika sätt i 
struktur och omfattning. Inledande intervjuer/samtal sker med några få i organisationen för 
att skapa en helhetsbild. En större grupp individer med inblick i verksamheten kommer 
sedan att svara på frågor om vad de har upplevt för kostnadsställen orsakade av bristande 
kvalitet. Påbyggnadsintervjuer sker sedan med arbetande personal på prioriterade 
kostnadsställen. 
 
Enkäter 
En annan kvalitativ insamlingsmetod är enkätförfrågningar. Detta är fördelaktigt då en större 
krets med respondenter nås samt att det kräver mindre tid än vad enskilda intervjuer gör. Det 
är även både billigare och enklare (Ejvegård).  
I och med att alla får samma frågor är det lätt att göra jämförelser mellan svaren. Ett problem 
är dock att respondenten inte har möjlighet att diskutera ämnet med intervjuaren, och att 
respondenten kan strunta i att svara på frågor eller hela enkäten i sig. (Ejvegård) För att 
undvika detta ska respondenterna uppmuntras till att söka kontakt vid eventuella oklarheter. 
 
De inkomna svaren brukar vara särskilt intensiva de första dagarna för att sedan avta, vilket 
kallas för svarsspontanitet. (Befring, 1994) 
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För att få valid data ställs stora krav på formulärets utformning. Språket måste vara 
lättillgängligt, det får inte förekomma några tveksamheter vad det gäller sättet att svara och 
försökspersonerna måste uppmuntras att komma med trovärdiga svar. (Befring)  
 
I detta arbete kommer enkäter att användas för att  samla in erfarenheter från personal som 
jobbar i produktionen och vilka stöter på problemområden på en daglig basis.  
 
Studier av befintlig sekundärdata 
Sekundärdata är sådana data som redan är insamlad vid tidigare tillfällen och finns lagrat 
som statistik. 
 
Det material som finns bokfört och lagrat i form av kvalitetsbrister hos Arctic Solar är det 
som framgår av de dagrapporter som personal vid respektive arbetsplats fyller i efter avslutat 
arbetsskift. I detta fall handlar det enbart om rena kassationer och produkter som inte ger ett 
kvalitetsmässigt tillfredsställande resultat. Denna information kommer att analyseras och 
användas till att genomföra kostnadsberäkningar. 
 
Insamling av primärdata 
Förutom den information som tillkommer i form av intervjuer och enkätsvar kommer ny 
data, så kallad primärdata att samlas in. Detta sker för att göra det möjligt att beräkna 
kostnader för till exempel använd arbetstid. Vid de tillfällen kvalitetsbristkostnader uppstår 
på grund av omarbeten krävs det att tidmätningar sker för att få en uppfattning om 
kostnadens storlek. Vid användning av extra material som åtgår i omarbeten krävs nya 
kostnadsberäkningar. 
 
Kostnadsberäkning ar 
De kostnadsberäkningar som görs kommer att baseras på aktuella inköpspriser, 
genomsnittslöner och uppskattade arbetstider. Resultatet kommer att ge en uppskattning om 
kostnadernas storlek. 

3.3.3 Efterarbete  
I denna del av arbetet ska de resultat som erhållits bearbetas  och analyseras för att senare få 
fram de resultat som kan ligga till grund för förbättringsförslag. 
 
Analys och utvärdering 
För att analysera insamlat datamaterial finns ett antal olika metoder. Vilken metod som 
används beror på hur noggrant problemet ska undersökas. En av dessa metoder är ett så 
kallat cause-effect diagram, eller Ishikawa diagram. Detta är en väldigt populär teknik för 
att diagnostisera kvalitetsproblem. (Bergman et al )  
 
Om det existerar problem utan att någon känd orsak är synlig går det att bilda grupper och 
genom brainstorming finna möjliga orsaker. Denna metod kommer inte att användas 
eftersom det krävs att personal tas från produktionen vilket orsakar driftstörningar. Detta 
beslut har fattats  efter diskussion med de inblandade.  
 
Ett bra verktyg för att analysera verbala data är ett släktskapsdiagram. Det är et t effektivt 
hjälpmedel för att identifiera problem och finna och prioritera lämpliga lösningar.  
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Släktskapsdiagrammet är ett bra hjälpmedel för att strukturera stora mängder verbal data, 
såsom idéer eller åsikter enligt någon form av släktskap. Åsikter kring ett problemområde 
samlas in, lämpligen med hjälp av till exempel brainstorming, och noteras på papperslappar. 
När detta är gjort grupperas lappar med besläktat innehåll och förses med sammanfattande 
rubriker. De erhållna svaren rangordnas efter ansedd väsentlighet. (Bergman et al) 
I detta arbete kommer ett släktskapsdiagram att användas för att analysera resultatet . För att 
nå största möjliga målgrupp kommer åsikter att samlas in via enkäter. 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet kommer från det engelska ordet reliable och står för tillförlitlighet. I tekniska 
sammanhang tolkas detta som att graden av tillit hos insamlad data uttrycks genom hög eller 
låg reliabilitet. Denna kan bevisas hög genom att upprepningar av samma försök ger 
likartade resultat. (Befring) 
 
Hög eller låg validitet avgör om en undersökning verkligen mäter det den avser att göra eller 
om resultatet också påverkats av andra faktorer. (Befring) 
 
Enligt National Encyklopedin så kan de två skiljas åt genom att säga att validitet kan 
betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro av 
slumpmässiga sådana 
 
Hög reliabilitet beror främst på att felfaktorer och subjektiva bedömningar i så liten 
utsträckning som möjligt påverkar den information som samlas in. Enligt Jennifer Mason så 
ska all kvalitativ forskning innehålla mått av strikt självkritik, eller åtminstone ett aktivt 
reflekterande av den egna insatsen. Den som utför undersökningen ska ta sin egen roll i 
beaktande och utsätta sina egna handlingar för lika stor kritisk granskning som allt andra 
data. Detta baserar hon på att den som utför försöket inte kan åtskiljas från sitt verk och 
behålla en objektiv ställning.  
För att minska inblandning av egna tolkningar ska datainsamlingen innehålla strukturerade 
registreringsprocedurer med fasta svarsalternativ.  
 
I denna rapport kommer det att vara nödvändigt med nyanserade svarsalternativ för att inte 
missa personliga åsikter och erfarenheter. En kombination av olika metoder med både öppna 
och standardiserade (fasta) svarsalternativ kommer att användas.  
Detta kallas för ett flermetodologiskt tillvägagångssätt och det brukar ge det bästa underlaget 
i en forskningsprocess (Befring). 
 
Hög validitet skall uppnås genom att ha klart uppsatta mål och mätmetoder. Det  är viktigt att 
veta vad målet står för och att använda sig av det konsekvent genom projektets gång.
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4 Teori 
För att få en förståelse för ämnet kvalitetsutveckling kommer några aspekter ur detta breda 
ämnesområde att förklaras lite närmare.  

4.1 Kvalitet 
Det finns en mängd olika definitioner på begreppet kvalitet, men ett sätt att definiera det är 
att använda Bergman och Kelfsjö's (1995) åsikt att ”kvalitet på en produkt (vara eller tjänst) 
är dess förmåga att tillfredsställa, eller helst överträffa kundernas förväntan”.  
 
Joyce (1996) förklarar det med orden ”kvalitet är att tillgodose kundernas krav på rätt sätt 
första gången, i rätt tid, varje gång och att göra dem förtjusta genom att göra det lilla extra 
som de inte trodde var möjligt” Joyce fortsätter med att tillägga att ”en organisation som 
skaffar sig en kvalitetsf ördel bygger upp ett anseende som ger ett försprång som 
konkurrenterna har svårt att ta igen. Gott anseende för bättre produktkvalitet är svårt att 
åstadkomma. Det tar lång tid att bygga upp och är därför mer långlivat och svårare att 
bekämpa. Kvalitet är således en verklig konkurrensfördel”. 
 
I den internationella standarden för kvalitetssystem ISO 9000:2000, definieras kvalitet som 
”den grad av till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs. behov eller 
förväntningar som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk”. (Bergman et 
al) 
 
När kvaliteten förbättras minskar dessutom kostnader som orsakas av misslyckanden och 
kassationer. Det har aldrig varit billigare att göra något två gånger. (Joyce) 

4.1.1 Offensiv kvalitetsutveckling 
Under åttiotalet följde många framgångsrika organisationer rådet att ständigt förbättra sin 
verksamhet för att hänga med i kundernas förändrade förväntningar och behov. Dr W 
Edwards Deming förklarade då att det inte räckte med att tillgodose kundernas behov för att 
få dem att återkomma. Han sa att kunderna inte bara ska bli tillfredsställda, få det de vill, på 
det sätt de vill och när de vill ha det, utan de måste också fatta tycke för hela organisationen. 
(Joyce) 
 
Ledning för totalkvalitet, eller offensiv kvalitetsutveckling som det också kallas, är en 
metodik för att förbättra hela organisationens effektivitet, flexibilitet och konkurrenskraft. 
Det handlar om totalkvalitet eftersom den engagerar alla inom alla avdelningar, ingår i varje 
aktivitet och finns på varje nivå. För att en organisation ska vara verkligt effektiv måste alla 
dess delar samarbeta smidigt och åstadkomma kvalitet för varandra. Ledning för totalkvalitet 
är också en metod för att undanröja slöseri genom att alla engageras i arbetet med att 
förbättra förhållandena. Totalkvalitet kan tillämpas inom en hel organisation, så att folk från 
olika avdelningar och divisioner, med olika intressen och förmåga, kommunicerar med, och 
hjälper varandra. (Joyce) 
 



Kapitel 4. Teori 

 13 

4.1.2 Ständiga förbättringar 
Ett enkelt men tydligt sätt att motivera ett arbete med ständiga förbättringar är att citera 
Bergman et al: ”Den som slutar bli bättre slutar snart att vara bra”  
 
Bergman och Klefsjö förklarar detta påstående med att i takt med att kraven på kvalitet ökar, 
ökar också antalet nya tekniska lösningar samtidigt som nya former för affärsverksamhet 
skapas. Därför måste kvaliteten ständigt förbättras på de egna produkterna och den egna 
verksamhetens processer.  
 
En metodik som presenterar processen som leder mot ständiga förbättringar är den så kallade 
förbättringscykeln (planera-gör-studera-lär) se figur 4.1.  
 

 
 

Figur 4.1 Förbättringscykeln (Bergman, B, Klefsjö, B. 2002.) 
 

Planera. När problem upptäcks gäller det att först fastställa den väsentligaste orsaken till 
problemet. Stora problem måste brytas ned till mindre, hanterbara problem. Beslut om 
förändringar ska baseras på fakta. Det är viktigt att inte överreagera och agera så att 
problemlösningen blir en dyrbar erfarenhet av ”trial-and-error”-teknik. (Bergman et al) 
Gör. När en viktig orsak till problemet funnits bör en arbetsgrupp utses som ansvarar för att 
de föreslagna åtgärderna genomförs. (Bergman et al) 
Studera. När åtgärder vidtagits måste det kontrolleras att åtgärderna ledde till avsedd 
förbättring. Om kvalitetsnivån förbättras gäller det att bibehålla den nya bättre nivån. 
(Bergman et al) 
Lär. Det gäller att hela tiden ta lärdom av förbättringsarbetet så att det går att undvika att 
samma typ av problem uppstår nästa gång. (Bergman et al) 
 
För att bygga en bra grund för kvalitetsarbete krävs förståelse för framtida möjligheter. I en 
organisation med en hög kvalitetsnivå skall de första åtgärderna bereda väg för långsiktiga 
mål. (Ehresman, 1997)  
 

4.1.3 Allas delaktighet 
Det är lätt hänt att det uppstår distans mellan ett företags ledning och dess anställda. Beslut 
rörande processer fattas långt ifrån de människor som arbetar med dem och risken är att de 
resurser som finns inte tas till vara på bästa sätt. Det finns många studier i ämnet om varför 
det är viktigt att integrera personalen i beslutsprocesserna. 

 
Lär           Planera 
 
 
 
Studera         Gör 
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Bäckström och Mörteberg (2002) förklarar delaktighet genom att säga att ”för att uppnå 
önskade effekter i arbetsrelaterade situationer är det av stor vikt att medarbetarna är 
delaktiga.  Delaktighet kan definieras som medarbetarnas inblandning i ledarens beslut och 
kan öka utförandet och förbättra medarbetares attityder”. När medarbetare kan påverka hur 
deras arbete utförs eller ta beslut kring arbetsresultat, erfar de en känsla över att själv kunna 
styra över vad de gör. (Bäckström et al) 
 
Bristande delaktighet gör att individer får svårt att förstå beslut som någon annan har fattat. 
De upplever att de utsätts för hårda krav, men saknar kontroll och överblick och utsätts 
därför för stress. (Thelander, E. 2003) 
 
En idé om hur det kan göras ges av Bäckström et al. Medarbetare kan göras mer delaktiga 
och kommunikationen kan öka i större utsträckning kring organisationens strategier genom 
att decentralisera, vilket innebär att ansvar och befogenheter flyttas från högsta ledningen till 
medarbetare på lägre nivå. Dessa besitter nödvändiga kunskaper och befinner sig närmare 
verkligheten än ledningen i vissa situationer. (Bäckström et al) 
 
Förutsättningar för att skapa delaktighet är ett ansvar för förändringsledaren. När dessa 
förutsättningar finns är det upp till den enskilde medarbetaren att ta ansvar for det egna 
engagemanget. (Karlsson, E, Roininen, S. 2002) 
 
Alla situationer ser olika ut och alla beslut måste fattas på faktabaserade grunder. Ibland 
saknar personalen förståelse för den fullständiga bakgrunden och kan därför inte vara 
delaktig i beslutsprocessen. Thelander skriver att ”delaktighet betyder inte att alla ska vara 
med och bestämma, utan att alla ska få information och kunna uttala sig i frågan och därmed 
få möjlighet att kunna påverka”. 
 
Delaktighet bör ses i termer av grader som kan variera med tid och situation. Det blir svårt 
att driva en process framåt om allas önskemål alltid ska beaktas i alla frågor i samma 
utsträckning. En låg grad av delaktighet kan vara ifyllande av en enkät, medan hög grad av 
delaktighet omfattar inflytande av både mål och tillvägagångssätt. (Karlsson et al) 
 
Det är viktigt att inte förväxla delaktighet med anpassning där enskilda medarbetare åläggs 
att ta ansvar, men samtidigt inte får resurser till det.  
Ökat ansvar och mer delaktighet innebär att chefer måste lära sig att i vissa lägen släppa 
greppet och låta medarbetarna själva hitta lösningar på hur verksamheten ska bedrivas. Men 
även medarbetarna måste släppa greppet, det vill säga de måste överge bilden av en 
allvetande chef som ordnar allt. (Thelander) 
 
Avslutningsvis klargör Bäckström och Mörteberg varför delaktighet är viktigt: 
Delaktighet kan leda både till engagemang och nöje, och engagemang inkluderar lojalitet 
därför att medarbetarna kan identifiera sig med företaget.  

4.1.4 Motivation 
Motivation är enligt Bäckström och Mörteberg en uppsättning individuella behov och 
värderingar vilka formar förväntningar, mål och attityder. Enligt deras mening kan en ledare 
inte förvänta sig utveckling och förändring om motivation saknas. 
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Gruppdynamiken mellan delaktiga medarbetare i beslutsfattandet påverkar arbetet i en 
organisation. Har medarbetarna en positiv attityd till företagets mål kommer det att resultera 
i hög motivation och effektivitet. (Bäckström et al) 
Motivation är viktig i alla sammanhang för att en individ ska göra sitt bästa. Om det går att 
anta att anställda har goda möjligheter att utföra bra prestationer, har rätt verktyg, rätt 
arbetsmetoder, lämplig organisationsstruktur och nödvändiga färdigheter, är deras 
effektivitet beroende av deras egen motivation. (Joyce)  
Douglas McGregor har utformat en hypotes om att chefer grundar sina åtgärder på en serie 
antaganden eller teorier. Dessa kallar han teori X och teori Y: 
 
Teori X är chefssynen som innebär att anställda behöver ledas: 

• Genomsnittsmänniskan har en inbyggd ovilja mot arbete och undviker därför att 
arbeta om det är möjligt 

• Till följd av denna ovilja mot arbete måste de flesta människor tvingas, styras och 
hotas med bestraffningar för att de ska förmås att anstränga sig tillräckligt för att 
organisationens mål skall uppnås. (Joyce) 

Teori Y är chefssynen som innebär att anställda vill bli ledda: 
• Genomsnittsmänniskan lär sig, under lämpliga förhållanden, inte bara att acceptera 

utan att till och med söka ansvar 
• Förmågan att använda fantasin, uppfinningsrikedom och kreativitet för att lösa 

organisatoriska problem är allmän, inte sällsynt, hos befolkningen. (Joyce) 
 

4.2 Kvalitet och lönsamhet 
De geografiska gränser som tidigare inneburit skyddande marknader är på väg att försvinna 
och teknologin har gjort världen mindre. Pressen på att bli och förbli bättre än sina 
konkurrenter ökar kravet  på lönsamhet och god kvalitet. 
 
Det mest uppenbara resultatet av förbättrad kvalitet är sannolikt det minskade slöseriet, det 
vill säga en minskning av det spill som förknippas med produktionen. Ett annat resultat av 
förbättrad kvalitet är förbättrad kundtillfredsställelse vilket medför ökade marknadsandelar 
och bättre lönsamhet. (Ehresman) 
Leveranstiden är den tid som krävs för att producera en vara från beställningstillfälle till dess 
den är i kundens ägo. Det är produktens genomloppstid i organisationens verksamhet. En 
kortare leveranstid leder till bättre leveransprecision och förbättrad kundtillfredsställelse. 
(Ehresman) Se samband i figur 4.2. 
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Figur 4.2  Kedjereaktionen mellan kvalitet och lönsamhet . Källa: Ehresman, T. 1997 
 
Om förbättrad kvalitet kan öka lönsamheten i ett företag kan detta i sin tur leda till stora 
hävstångseffekter. Den förbättrade lönsamheten kan användas för att ytterligare utvidga 
kvalitetsgapet gentemot konkurrenterna. På detta sätt åstadkoms en positiv ”kvalitetsspiral”. 
(Bergman et al) 
En bristande intern kvalitet innebär olika problem i tillverkningen. Detta medför att stora 
buffertlager och reserver krävs för att inte problem inom ett produktionsavsnitt ska få 
allvarliga konsekvenser för andra led i kedjan. (Bergman et al) 
Ett företag som arbetar med sin kapitalrationalisering måste också arbeta hårt med sin 
interna kvalitet och med sina leverantörers kvalitet. (Bergman et al) 

4.3 Kunder 
Jönson, K (1995) påstår att en kund är en ”mottagare av en produkt tillhandahållen av en 
leverant ör”. Bergman och Klefsjö menar att en kund är ”de personer eller organisationer vår 
verksamhet är till för” dvs. ”de vi skall skapa värde åt". 
Vid tal om kunder är det lätt att automatiskt tänka på slutanvändaren av en färdig produkt 
eller tjänst. Men bortsett från den externa kunden så finns det även interna kunder.  
Ehresman definierar den interna kunden som de medarbetare eller avdelningar inom 
organisationen som vi förser med varor och tjänster som de behöver för att klara uppgifterna 
i sin verksamhet.  
Målet för de flesta organisationer är att tillfredsställa externa kunder. För att lyckas med 
detta krävs en kedja av nöjda interna kunder. Kedjan innehåller många relationer mellan 
interna kunder och leverantörer, där varje arbetslag fungerar både som kund och leverant ör. 
Ett väl fungerande flöde kräver att arbetslagen ständigt samverkar mellan varandra och de 
skall sträva efter att förse varandra med allt bättre varor och tjänster. Organisationen kan då 
arbeta som ett lag och gemensamma resurser utnyttjas på bästa sätt. (Ehresman) 

4.4 Processer 
En process kan definieras som ”en ordnad rad aktiviteter som syftar till att uppnå ett bestämt 
mål” eller ” en serie aktiviteter som kan upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt 
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någon extern eller intern kund”. Den transformerar resurser till resultat som skall 
tillfredsställa processernas kunder med så liten resursåtgång som möjligt. (Bergman et al, 
1995) Se figur 4.3. 
 

 
 
Figur 4.3 Processen transformerar vissa instorheter i form av exempelvis information och material till vissa 

utstorheter i form av olika varor eller tjänster. Källa: Bergman och Klefsjö, 1995 
 
En process är uppbyggd av samtliga aktörer i verksamheten och i varje situation intar dessa 
någon av tre roller; kund producent eller leverantör (Sörqvist). Sörqvist beskriver att det är 
kundrollen som beställer och erhåller det underlag som krävs för arbetet, producentrollen 
producerar varan eller tjänsten och leverantörsrollen levererar den till nästa led. Han 
illustrerar detta i en enkel processmodell (se figur 4.4). 
 

                                                                
Figur 4.4 Kund-Producent-Leverantörs-modellen beskriver aktörernas tre roller. Källa: Sörqvist, 1998.  

 
Ett företags processer kan delas in och struktureras efter deras uppgift. Enligt Egnell (1994) 
så kan man skilja mellan tre typer: 
§ Operativa processer  har till uppgift att uppfylla de externa kundernas behov och 

producera eller förädla de varor som organisationen erbjuder. 
§ Stödprocesser har till uppgift att tillhandahålla resurser till de övriga operativa 

processerna.  
§ Ledningsprocesser har till uppgift att utarbeta organisationens mål och strategier och 

att genomföra förbättringar av organisationens övriga processer. 
 

Samtliga processer kan i sin tur brytas ner till delprocesser vilka består av de aktiviteter 
och arbetsmoment som utförs.  
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4.5 Kvalitetsbristkostnader 
“Defects are not free. Somebody makes them, and gets paid for making them.” Deming. 
(Gomes, H. 1996)   
 
I början av femtiotalet introducerades begreppet kvalitetskostnader av dr Joseph Juran. 
(Sörqvist) Kvalitet ställdes ofta i motsatsförhållande till produktivitet. (Bergman et al) 
Det talades om optimala kvalitetsnivåer, att det skulle finnas en övre gräns för 
produktkvalitet och att ett förbättringsarbete över denna nivå inte skulle vara lönsamt. 
(Bergman et al) I och med detta glömdes det bort att utnyttja kvalitetsteknikens grundregel 
som säger att det alltid finns ett s ätt att åstadkomma bättre kvalitet till en lägre kostnad. 
(Bergman et al) 
Ordet kvalitetskostnad är ett olämpligt ord att använda eftersom det signalerar att det är 
kvalitet som kostar, istället för bristen på kvalitet. Det som kostar är att producera defekta 
enheter eller att utföra tjänster på ett felaktigt sätt så att omarbete krävs. (Bergman et al) 
 
Ett bättre ord för att beskriva dessa kostnader är kvalitetsbristkostnader.  
 

4.5.1 Definition 
Juran definierar kvalitetsbristkostnader som ”de kostnader som orsakas av defekta enheter, 
ofullkomliga processer eller förlorade försäljningsint äkter”. (Bergman et al) 
Juran har även sagt att kvalitetsbristkostnader är ”de kostnader som skulle försvinna om ett 
företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga”. (Sörqvist)  
Lars Sörqvist rekommenderar att kvalitetsbristkostnader definieras som ”de totala förluster 
som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga”. Med 
förluster menar han samtliga effekter som kvalitetsbrister har på företagets intäkter, 
kostnader och tillgångar.  
Kvalitetsbristkostnader definieras enligt Harrington, J (1987) som ”alla kostnader som 
behövs för att hjälpa de anställda att göra jobbet rätt varje gång, kostnaden för att säkerställa 
att slutprodukten är av rätt kvalitet samt alla kostnader som uppstår för företaget och dess 
kunder för att produktens kvalitet inte höll måttet”. 

4.5.2 Indelning  
Enligt den traditionella kostnadsindelningen som gjordes av Feigenbaum på femtiotalet 
delades kvalitetskostnaderna in i fyra kategorier; förebyggande kostnader, kontrollkostnader 
samt interna och externa felkostnader. Tanken var att åskådliggöra att en ökning av den 
förebyggande verksamheten leder till en minskning av verksamhetens totala 
kvalitetskostnader. (Sörqvist) Se figur 4.5. 
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Figur 4.5. Genom att satsa på förebyggande verksamhet kan de totala kvalitetsbristkostnaderna minska. Källa: 

Sörqvist, L. (1998) 
 

När diskussionen förändrats till att handla om kvalitetsbristkostnader förefaller det onödigt 
att mäta förebyggande kostnader eftersom företagen själva beslutat om dessa investeringar. 
De ingår inte längre i den okända kostnadsmassa som studeras för att hitta lämpliga 
förbättringsprojekt. (Sörqvist) 
 
Kontrollkostna der definieras som ”kostnaderna för att kontrollera att rätt kvalitet levereras 
i alla led”. (Sörqvist)  
Eller enligt Bergman och Klefsjö; ”kostnader för att kontrollera att produkter och material 
uppfyller ställda krav i de olika leden i tillverkningsprocessen”. 
”Alla kostnader som uppstår för att avgöra om en aktivitet blev gjord på rätt sätt.” 
(Harrington) 
Exempel på kontrollkostnader kan vara tillverkningskontroller och slutkontroller. 
 
Interna kvalitetsbristkostnader definieras enligt Sörqvist som ”förluster orsakade av 
avvikelse från önskad kvalitetsnivå som upptäcks före leverans till extern kund”. 
Bergman och Klefsjö säger att det är ”kostnader som är orsakade av att man internt inom 
företaget, innan leverans till kunden, upptäcker att produkter eller material avviker från 
ställda krav”.  
Harrington skriver att den interna kvalitetsbristkostnaden är den kostnad som företaget 
erhålles innan produkten är accepterad av kunden på grund av att alla inte gjorde jobbet rätt 
vid alla tillfällen. 
Exempel på sådana kostnader kan vara kassationer, omarbeten eller materialspill. 
 
Externa kvalitetsbristkostnader orsakas för att den externa kunden förses med en produkt 
av dålig kvalitet på grund av att felet inte upptäcktes förrän efter leverans. (Harrington) 
Exempel på externa kvalitetsbristkostnader är reklamationer, garantikostnader eller 
goodwill-förluster (det vill säga nedsvärtat rykte). 
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4.5.3 Nivåer 
Svårighetsgraden av att mäta kvalitetsbristkostnader varierar i väldigt hög grad beroende på 
vad det är för typ av kostnad. Vissa uppenbara är lätta att mäta, medan andra kan vara i 
princip omöjliga att mäta i praktiken. Lars Sörqvist föreslår att kvalitetsbristkostnader 
(KBK) kan delas in i fem olika nivåer. Se figur 4.6. 
 
 

 
 
Figur 4.6  De traditionella kostnaderna utgör ofta bara en liten del av de totala kvalitetsbristkostnaderna. Som 

toppen av ett isberg. Källa: Sörqvist, L. 1998 
 
Nivå 1. Traditionella kvalitetsbristkostnader. Flertalet av dessa kostnader finns i 
produktionen där personalen ofta bokför händelser och därigenom kan särskilja icke 
värdeskapande tid. Dessa kostnader består främst av element som kassationer, omarbete, 
garantikostnader och kostnader för kontrollpersonal. Dessa kostnader kan fångas upp av 
enkla mätmetoder men fångar endast en liten del av de totala kostnaderna. (Sörqvist) 
 
Nivå 2. Dolda kvalitetsbristkostnader. Dessa kostnader utgörs av resterande kostnader 
som direkt drabbar verksamheten men som är dolda i det ekonomiska redovisningssystemet. 
De kan utgöras av direkta löner, direkt material eller tillverkningsomkostnader. (Sörqvist) 
 
Nivå 3. Förlorade intäkter. Här finns de int äkter som går till spillo genom att släppa ut 
varor och tjänster på marknaden som inte tillfredsställer de externa kundernas samtliga 
behov. På grund av detta förlorar företaget goodwill vilket i sin tur leder till minskad 
försäljning och förlust av potentiella kunder. Att beräkna kostnader för förlorade int äkter är 
en mycket svår uppgift och baseras oftast på uppskattningar. (Sörqvist) 
 
Nivå 4. Kundernas kostnader. Detta är förluster som drabbar den externa kunden på grund 
av bristande kvalitet på en levererad vara. Det kan vara exempelvis ett driftstopp som 
orsakas av varor som sålts till dem. (Sörqvist) 
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Nivå 5. Samhällsekonomiska kostnader. Här hamnar kostnader som drabbar samhället i 
övrigt på grund av bristande kvalitet på företagets processer eller produkter. Exempel på 
kostnader är försämrad miljö, socioekonomiska kostnader om företagets lönsamhet blir för 
dålig på grund av bristande kvalitet. 
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5 Empiri 
Förberedelser i form av litteraturstudier följdes av insamling av verbal och numerisk data 
som senare analyserades. Arbetsgången med olika mätmetoder presenteras i följande avsnitt: 

5.1 Verbal data 
För att finna var i produktionen de huvudsakliga problemen fanns användes metoder för att 
samla in verbal data, det vill säga idéer, kundönskemål eller åsikter. 

5.1.1 Enkätundersökning 
Efter inledande diskussioner med de anställda på Arctic Solar AB återkom vissa 
kommentarer om vad som ansågs problematiskt  i produktionen. Utifrån denna information 
skapades ett utkast till en enkät med frågor om upplevda kvalitetsbristkostnader. En 
pilotstudie genomfördes på en grupp av sju slumpvist utvalda personer som fick läsa igenom 
enkäten och ombads ko mmentera oklarheter eller om någonting fattades.  
 
I samråd med deltagarna kompletterades vissa frågor, fler svarsalternativ lades till och några 
extra frågor lades till. Ett missivbrev bifogades (se bilaga 2) med enkäten där författaren 
presenterades tillsammans med undersökningens syfte. Den slutgiltiga enkäten (se bilaga 3) 
delades ut till samtliga anställda i produktionen.  

5.1.2 Intervjuer 
Som ett komplement till enkäterna genomfördes personliga intervjuer med personer som har 
stor inblick i produktionen. Exempelvis intervjuades företagets vd, personalansvarige, 
ekonomiansvarige samt skiftledare med flera (en fullständig förteckning finns i 
referenslistan). Detta ansågs vara nödvändigt för att få en mer detaljerad bild av situationen 
på företaget och för att samla in erfarenheter som inte framkom ur enkätstudien.  
 
Intervjuerna inleddes med en kort introduktion kring examensarbetet och begreppen kvalitet 
och kvalitetsbristkostnad förklarades. Intervjun byggdes sedan upp runt ett par förberedda 
frågor med vidare diskussioner runt de svar som framkom (intervjuunderlag finns i bilaga 4). 

5.1.3 Analys av svar från enkät och intervju  
När enkäter och intervjuer var genomförda kategoriserades svaren efter de olika 
verksamhetsområden som dessa berörde. Kommentarer om vad som uppfattades som 
kvalitetsbristkostnader skrevs ner på lappar. Därefter sorterades dessa och dubbletter samt 
otydligheter eliminerades. När detta var gjort återstod ett fyrtiotal lappar. Dessa lästes 
igenom och delades in i olika grupper av problemområden. (Släktskapsdiagram över 
insamlade data finns i bilaga 5) De områden som erhölls var: 
§ Produktion 
§ Organisation 
§ Planering 
§ Logistik/lager 

 
Se avsnitt 6.1.2 
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5.2 Numeriska data 
När problemområden var identifierade startade arbetet med att samla in numeriska data. 

5.2.1 Insamling av sekundärdata 
Sekundärdata i form av inrapporterade dagsarbeten återfanns i arkiverade dagrapporter. Där 
hämtades även information om kvalitetsbrister i form av materialspill. 
 
Kostnadsuppgifter och information om företaget inhämtades hos företagets 
ekonomiansvarige.  

5.2.2 Insamling av primärdata 
Då väldigt lite arkiverad data finns tillgänglig består beräkningsunderlaget i detta projekt till 
största delen av primärdata. Ett antal olika metoder har använts för ändamålet.  
 
En frekvensstudiegenomfördes på arbetsstationerna tabbning, string, lödning och lay-up för 
alla tre linjerna samt på två laminatorer. Studien gick till så att varje enskild arbetsstation 
besöktes dagligen vid tio tillfällen, under en fyra veckor lång tidsperiod. Besöken skedde vid 
slumpmässiga tidpunkter fördelat över två arbetsskift, ej under lunch, rast eller skiftbyte. Vid 
varje besök antecknades vilken typ av aktivitet som försiggick. Alternativen som gavs var: 
§ Väntetid: Personal finns på plats utan att arbete utförs. Det kan bero på till exempel 

materialbrist, oklara arbetsordrar eller annat 
§ Ingen aktivitet: Arbetsstationen är obemannad och produktionen står stilla. Arbete 

kan utföras med andra moment så detta räknas ej som väntetid 
§ Material: Personal har lämnat sin arbetsstation för att hämta material 
§ Övrigt: Oförklarliga frånfällen 
§ Omarbete: Arbete från tidigare moment görs om på nytt. Detta kan röra sig om byte 

av cell, lagning av cell eller omlödning 
§ Maskinfel: Stopptid på grund av maskinhaveri 
§ Ordinarie: Ordinarie arbete  
§ Förklaring: Orsaker till noteringar 

 
(se bilaga 6) 
 
Vid avdelningen för materialhantering lämnades ett formulär där personalen på egen hand 
förde anteckningar. Detta gjordes vid de tillfällen de utförde arbete som inte tillförde något 
extra värde för processen. (Se bilaga 7) Exempelvis handlar det om att korrigera material på 
grund av materialbrist och omflyttning av material. 
 
Kontroll av celler före och efter tabbning samt lay-up före och efter montering av tedlar 
utsattes för tidsstudier för att kunna beräkna tidsåtgång.  
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6 Kvalitetsbristkostnader hos Arctic Solar AB 
Analys av kvalitetsbrister på Arctic Solar baseras på data av både verbal och numerisk 
karaktär 

6.1 Resultat från intervju- och enkätundersökning 
Efter två veckor hade en svarsfrekvens på 36,8 % uppnåtts (21/57). Detta är statistiskt sett ett 
bra resultat men lågt till antal om det ska räknas som ett riktigt tillförlitligt underlag.  
En anledning till det låga deltagandet tros vara att en stor del av personalen är nyanställd och 
att dessa därför inte ansåg sig ha några erfarenheter att bidra med. Då enkäten besvarades 
anonymt var det problematiskt att skicka ut påminnelser. Efter muntliga påminnelser bland 
personalen i produktionen lämnades fler enkäter in i slutet på svarsperioden vilket enligt 
Befring är relativt ovanligt. 
 
Kvaliteten på det inlämnade resultatet var av skiftande slag då flera respondenter låtit bli att 
svara enligt de instruktioner som fanns. Resultatet av detta blev att data inte kunde användas 
till att dra några slutsatser om vilka problemområden som hade störst omfattning på 
respektive arbetsplats. Enkäterna samlade däremot in en mängd åsikter om arbetssituationen 
på företaget samt att de användes till att se med vilken frekvens vissa problem återkom. 
Därefter fattades beslut om vilka kostnadsställen som var värda att fördjupa sig i. 
 
Resultat från enkätsvar tydliggjorde vissa framträdande problem. Personalen på företaget 
anser sig arbeta under förhållanden där överordnade grundar sina åtgärder på antaganden 
enligt McGregors teori X. Det vill säga den syn som innebär att anställda behöver ledas på 
grund av en inbyggd ovilja mot arbete. Intervjuer och enkäter visade att de anställda 
upplever en brist på förtroende från ledningen. Det råder en brist av innovation bland de 
anställda vilket är ett resultat av att nya idéer ofta mottages med skepsis och ses som 
kostnader och extra arbete. Företaget saknar förståelse för Sörqvists åsikt att en ökning av 
den förebyggande verksamheten leder till en minskning av verksamhetens totala 
kvalitetskostnader. 
 
Bäckström et al beskriver att delaktighet kan leda till engagemang och nöje, och att 
engagemang inkluderar lojalitet därför att medarbetarna kan identifiera sig med företaget. 
Resultat från enkäter visade att de anställda saknar en känsla av deltagande. De upplever det 
stressande att inte kunna uppnå produktionsmål, vilket enligt Thelander beror på att 
bristande delaktighet gör det svårt att förstå beslut som andra har fattat. De upplever att de 
utsätts för hårda krav men saknar kontroll och överblick.  
 
Bristande delegering på företaget gör att den kunskap och erfarenhet som finns utnyttjas på 
ett dåligt sätt. Duktiga människor hålls tillbaka och får inte ”komma upp sig” i 
organisationen. Detta står i direkt strid med företagets eget uttalande om att ”företagets 
arbets- och organisationsform ska vara flexibel så att samlade resurser och kompetens 
utnyttjas optimalt” vilket bland annat ska leda till personlig utveckling för anställda. Det är 
inte i linje med ledning för totalkvalitet, där alla engageras för att arbeta med att förbättra 
förhållanden. 
 
Det saknas en känsla av att vara del i en större process. Idén om att alla fungerar som kunder, 
producenter och leverantörer gäller inte på Arctic Solar. Personalen fastnar ibland i rollen 
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som passiv producent och kund till föregående leverantör utan egen möjlighet att påverka sin 
situation. Fasta arbetsroller gör att det saknas förståelse för andra arbetsmoment och det 
skapar en atmosfär där personalen gör sitt jobb, varken mer eller mindre, och struntar i att 
processen ska flöda så lätt som möjligt för alla inblandade. 

6.1.1 Resultat av släktskapsdiagram 
Resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna analyserades enligt metoden för 
släktskapsdiagram och delades in i fyra områden med kvalitetsbristkostnader. Dessa 
områden valdes utifrån släktskap med varandra samt hur de påverkar verksamheten. 
Resultatet är att de problem som finns till stor del existerar inom produktion, planering, 
logistik/lager och organisation, det vill säga som traditionella och dolda kvalitetsbrister.  
 
Produktion 
I denna kategori hamnar förluster som uppstår i produktionen av solcellsmoduler. Här ingår 
kostnader för omarbeten och väntetider på grund av dåliga maskiner och verktyg. Hit räknas 
även kostnader för kontroller och tester.  

  
Planering  
I denna kategori ingår förluster som orsakas av bristande planering. Här finns kostnader för 
dåliga orderplaneringar och snabba förändringar av ordrar samt bristande planering av 
materialinköp. 
 
Logistik/lager 
Här är förlusterna orsakade av logistiska tillkortakommanden i företaget. I denna grupp ingår 
kostnader för leveransproblem, bristfällig logistik samt lagerhantering. 
 
Organisation 
Dessa förluster orsakas av faktorer som kan härledas till hur företaget är organiserat. I denna 
grupp ingår kostnader som beror på ledningens personalpolitik, brist på motivation hos de 
anställda samt hur produktionen fungerar på en mental nivå. 

6.1.2 Valda områden 
De kategorier som ansågs vara av vikt för företaget att analysera närmare var produktion och 
organisation. Detta baseras på att den huvudsakliga andelen av företagets samlade resurser 
förbrukas i produktionen och att det därför finns mest att vinna på att genomföra 
förbättringar inom dessa områden.  
Det faktum att väldigt många ur personalen uttryckte sitt missnöje över personalfrågor och 
att detta påverkade deras arbetsglädje på ett negativt sätt gjorde att denna kategori ansågs 
viktig att titta närmare på. 
 
De kostnader som kategoriseras under planering och logistik har ej studerats i detta projekt. 
Då inga sekundärdata fanns att tillgå och tiden för undersökningen var begränsad valdes 
kostnader som orsakas av dålig orderplanering på administration att inte analyseras. Den 
kostnad som uppstår i produktionen syns dock i form av väntetid. Lager sköts av en ensam 
anställd och ansågs inte ha så stor inverkan på företagets kvalitetsbristkostnader. 
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6.2 Beräkningsgrunder 
Beräkningarna baserar sig på företagets lönekostnader. I dessa ingår semesterersättning, 
försäkringar, sociala avgifter och ob-tillägg.  
§ 3 st tjänstemän med en lönekostnad på 270 kr/h 
§ 66 st kollektivanställda med en lönekostnad på160 kr/h 
§ Arbetstiden för de kollektivanställda uppgår till 175 h/månad 
§ Produktion av solcellsmoduler sker i 350 h/mån 
§ Som relationsbas har omsättningen för år 2004 använts. 

 
Totalt månadsarbete beräknas med hjälp av resultat från tidtagning av de olika 
arbetsstationerna samt uppgifter från inlämnade dagrapporter från produktionen. Detta har 
skett under tidsperioden 1 november-3 december, 2005.  

6.3 Beräkning av kostnadskategorier  
Resultatet från släktskapsdiagrammet visade var i verksamheten problemen fanns. Nästa steg 
var att dela in de olika kostnadskategorierna i kontroll- och testkostnader, interna 
kvalitetsbristkostnader och externa kvalitetsbristkostnader.  

6.3.1 Kontroll- och testkostnader 
Dessa traditionella kvalitetsbristkostnader definieras som kostnaden för att kontrollera att rätt 
kvalitet levereras i alla led. På Arctic Solar består kontrollkostnader av: 

1. Kontroll av mottaget gods 
2. Kontroll av celler 
3. Kontroll av monterade matriser 
4. Test av laminerade moduler. (se figur 6.1) 
 
(Se bilaga 8 för förklaring av arbetsmoment.) 
 

 
 

Figur 6.1. Tillverkningsprocess av solcellsmoduler med markerade kontroll- och testställen. 
 

6.3.2 kontroll- och testkostnader 
§ Tabb 1 och 2: Kontroll av varje enskild cell före och efter tabbning tar ca 1.17 sek 

per cell. Detta innebär ett ungefärligt månadsarbete på 90 timmar.  

Vinkling Lay-up Lagring   Tabbning Material  Strängning  

Lagring 
av 

Montering 
av j-box 

Effektivitetstest  Laminering 

1 
D

Ramning Packning Lagring färdiga moduler  

2 2 3 

4 
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§ Old tabbstring 3: Kontroll av varje enskild cell före och efter tabbning tar ca 1.17 
sek per cell. Detta innebär ett ungefärligt månadsarbete på 40 timmar. 

§ Tabbstring 4 och 5: Kontroll av varje enskild cell före och efter tabbning tar ca 1.17 
sek per cell. Detta innebär ett ungefärligt månadsarbete på 70 timmar. 

§ Lay-up linje 1 : Kontroll av en stringad matris före och efter montering av EVA och 
tedlar tar sammanlagt cirka 70 sekunder för två personer. Detta innebär ett 
ungefärligt månadsarbete på 30 timmar. 

§ Lay-up linje 2 : Kontroll av en stringad matris före och efter montering av EVA och 
tedlar tar sammanlagt cirka 80 sekunder för två personer. Detta innebär ett 
ungefärligt månadsarbete på 30 timmar. 

§ Lay-up linje 3 : Kontroll av en stringad matris före och efter montering av EVA och 
tedlar tar sammanlagt cirka 150 sekunder för två personer. Detta innebär ett 
ungefärligt månadsarbete på 65 timmar. 

§ Testning: Effektivitetstestning av varje utgående modul utgör ett heltidsarbete för en 
kollektivanställd. 

6.3.3 Interna felkostnader 
En traditionell intern felkostnad definieras som förluster orsakade av avvikelse från önskad 
kvalitetsnivå som upptäcks före leverans till extern kund. Interna kostnader på Arctic Solar 
består av: 
§ Omarbete 
§ Väntetider 
§ Maskinstopp 
 

(Se bilaga 9 för en beskrivning av arbetsmoment med interna felkostnader) 

6.3.4 Interna kvalitetsbristkostnader 
Materialberedning förbereder de råvaror som används i förädlingsprocessen. 
§ Omarbete uppgår till ca 8 h/månad. 
§ Driftstopp på grund av trasiga maskiner eller saknat material uppgår till ca 2 

h/månad. 
§ Bristande lagerutrymme som leder till omflyttning av material uppgår till ca 6 

h/månad. 
 
Linje 1 består av: tab 1, tab 2, string , lödning och lay-up. Totalt arbetar 8 personer på linje 1 
under en arbetsdag 
§ Omarbete på hela linjen uppgår till 6 % av arbetstiden, det vill säga ca 10,5 

arbetstimmar per månad och person. 
§ Väntetider innebär ett driftstopp på grund av maskinfel, materialbrist eller övriga 

orsaker. Väntetider upptar ca 9 % av arbetstiden, det vill säga 16 arbetstimmar per 
månad och person.  

 
Linje 2 består av: old tabstring, string, lödning och lay-up. Totalt arbetar 10 personer på linje 
2 under en arbetsdag 
§ Omarbete på hela linjen uppgår till 13 % av arbetstiden, det vill säga ca 23 

arbetstimmar per månad och person.  
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§ Väntetider innebär ett driftstopp på grund av maskinfel, materialbrist eller övriga 
orsaker. Väntetider upptar ca 11 % av arbetstiden, det vill säga ca 19 arbetstimmar 
per månad och person.  

 
Linje 3 består av tabstring 3 och 4, 2x lödning och lay-up. Totalt arbetar 14 personer på linje 
3 under en arbetsdag 
§ Omarbete på hela linjen uppgår till 24 % av arbetstiden, det vill säga ca 42 

arbetstimmar per månad och person.  
§ Väntetider innebär ett driftstopp på grund av maskinfel, materialbrist eller övriga 

orsaker. Väntetider upptar ca 11 % av arbetstiden, det vill säga 19 arbetstimmar per 
månad och person.  

 
Laminator 1 
§ Väntetider upptar 28 % av arbetstiden, vilket innebär ett produktionsbortfall på 133 h 

per månad.  
 

Laminator 2 
§ Väntetider upptar 12 % av arbetstiden, vilket innebär ett produktionsbortfall på 41 h 

per månad.  

6.3.5 Externa felkostnader 
Förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå som upptäcks efter leverans till 
kund. Externa felkostnader hos Arctic Solar består av: 
§ Kostnader för reklamationer  
§ Garantier  
§ Återkallanden  
§ Rabatter  
§ Förlorade intäkter 

 
Inga beräkningar finns för externa kvalitetsbristkostnader hos Arctic Solar. Dessa är enligt 
Sörqvist väldigt svåra att beräkna och baseras ofta på uppskattningar.  
 
Trots att företaget lägger stor vikt vid att leverera produkter av hög kvalitet kan de inte 
undgå att drabbas av fel i den interna tillverkningsprocessen. De kvalitetsbristkostnader som 
finns beräknade hos Arctic Solar består till störst del av interna kostnader samt av 
kontrollkostnader.  
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7. Resultat 
Interna kvalitetsbristkostnader plus kostnader för kontroll och tester utgör tillsammans minst 
18,4 % av företagets omsättning (se figur 7.1).  
 

 
 

Figur 7.1. Nära 18, 4 % av omsättningen hos Arctic Solar utgörs av kvalitetsbristkostnader. 
 
Att denna summa anges som ett minsta tal beror på att en mängd övriga faktorer observerats 
men som av olika anledningar ej kunnat beräknas numeriskt.  
 
Exempelvis innebär all typ av omarbete och väntetid att företaget förlorar produktion. Arctic 
Solar har inga uppgifter om produktionskostnader så att ta reda på hur mycket företaget 
förlorar i produktion var inte tidsmässigt möjligt.  
 

7.1 Kvalitetsbrister i organisationen 
De anställda på Arctic Solar AB uttryckte i enkäter och diskussioner en känsla av brist på 
förtroende från ledningen. Bristande innovation bland personalen är ett resultat av att nya 
idéer ofta mottages med skepsis och ses som kostnader och extra arbete. Värdefulla åsikter 
går till spillo som skulle kunna hjälpa företaget till en ökad lönsamhet. 
 
Personalen saknar en känsla av deltagande och upplever det mycket stressande att inte kunna 
uppnå produktionsmålen. De upplever att de uts ätts för hårda krav men saknar kontroll över 
sin situation. De får ofta höra när det går dåligt, men sällan n är det går bra vilket har skapat 
en orolig arbetsmiljö. Detta leder till uppgivenhet och minskad arbetsglädje. Figur 7.2 visar 
att väntetider i produktionen som inte kan härledas till någon specifik orsak uppgår till 58 
procent av total väntetid. En ökning av arbetsmotivation skulle minska väntetiden i 
produktionen. 

13%
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kvalitetsbristkostnader

kontrollkostnader
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Figur 7.2 Fördelning av orsaker till väntetid i produktionen, det vill säga tid då personal finns tillgänglig utan 
att arbete utförs.  

 
Enligt Bergman och Klefsjös metodik för ständiga förbättringar räcker det inte med att 
åtgärda problem, utan det gäller att hela tiden ta lärdom av förbättringsarbetet. På detta sätt 
går det att undvika att samma problem uppstår igen. På Arctic Solar saknas rutiner för 
dokumentation av problemlösning. Som en följd av detta är det bara ett fåtal människor som 
har kunskapen och det finns ingen statistik som möjliggör en studie av kvalitetsnivån.  
 
Det saknas ett ”processtänk”, det vill säga en känsla av att vara del av någonting större än sin 
egen arbetsstation.  
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7.2 Kvalitetsbrister i produktionen 
En sammanställning av kvalitetsbristkostnader visar att drygt två tredjedelar av dessa utgörs 
av interna kvalitetsbrister. (Se tabell 7.1) 
 
Tabell 7.1. En sammanst ällning av kvalitetsbristkostnader visar att den st örsta delen består av interna 
felkostnader.  
 
Kostnadstyp Aktivitet  kostnad(%)  % av totala KBK 
Kontroll- 
kostnader  Tabb 1&2  3,7 
  Old tabbstring  2,7 
  Tabbstring 4&5 2,9 
  Lay-up linje 1 2,6 
  Lay-up linje 2 2,6 
  Lay-up linje 3 5,5 
  Testning  7,3 27,3 
Interna 
Felkostnader   Materialberedning   0,7 
  Omarbete linje 1 3,5 
  Omarbete linje 2 9,5 
  Omarbete linje 3 25,6 
  Väntetid linje 1 5,2 
  Väntetid linje 2 6,8 
  Väntetid linje 3 11,1 
  Väntetid laminator 1 5,5 
  Väntetid laminator 2 1,7 
  Övertidsersättning 3,1 72,7   
 
Totalt kvalitetsbristkostnad  100 % 

 

7.2.1 Sammanställning av kontrollkostnader 
Det totala antalet kostnader som hamnar i kategorin kontrollkostnader uppgick under 
november månad 2004 till 27.3 % av alla kvalitetsbristkostnader. Eftersom tillverkningen av 
solcellsmoduler inte är säsongsbetonad kan detta anses vara representativt för årets alla 
månader. Mest resurskrävande vid kontrollkostnader är lay-up på linje 3 som upptar 19 
procent av totala kontroll- och testkostnader (Se figur 7.3).  
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Figur 7.3. Fördelning mellan kontrollkostnader.  
 

7.2.2 Sammanställning av interna kvalitetsbristkostnader 
De kostnader som uppstår inom förädlingsprocessen uppgick under november månad 2004 
till 72,7 % av alla kvalitetsbristkostnader. Den största delen av de interna felkostnaderna 
fördelas mellan väntetid och omarbete på linje 3, följt av omarbete på linje 2. (se figur 7.4). 
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Figur 7.4  Fördelning mellan  interna kvalitetsbristkostnader.  
 

Orsaker till omarbete beror till största delen på lagning av trasiga celler, men en stor del är 
en följd av att dåliga lödhuvuden kräver manuella omlödningar. Se figur 7.5. 
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Figur 7.5 Fördelning av orsaker till omarbete 

7.2.3 Externa kvalitetsbristkostnader 
Normalt brukar de externa kostnaderna utgöra en avsevärd del av de totala 
kvalitetsbristkostnaderna i ett företag.  
 
På Arctic Solar finns ingen uppskattning av de externa kvalitetsbristkostnadernas storlek. 
Eftersom solcellsmodulerna måste fungera under en mycket lång tid under extrema och 
underhållslösa förhållanden är kraven på hög kvalitet extremt höga. Företagets låga ålder 
bidrar även det till att garantiförluster är låga. De dyrbara TUV-testerna gör att företaget 
håller sig till ett fåtal leverantörer och samma typ av material. Tidvis har företaget svårt att 
leverera den mängd man har åtagit sig att göra. Detta kan i längden leda till förlorad 
goodwill men det är nära nog en omöjlighet att avgöra storleken på förlorade intäkter.  
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8 Diskussion 
Arbetet med att kartlägga kvalitetsbristkostnader har till stor del baserats på metoder som 
rekommenderas av Lars Sörqvist i hans doktorsavhandling ”Kvalitetsbristkostnader –ett 
hjälpmedel för verksamhetsutveckling (1998)”. Fördelen med detta arbetssätt är att det på ett 
grundläggande och metodiskt sätt belyser organisationer för att finna problemområden.  
Metoderna erbjuder ett snabbt och relativt enkelt sätt att kartlägga kvalitetsbristkostnader. De 
arbetsmetoder som presenteras är lämpliga att genomföra på ett producerande företag, 
oavsett vilken verksamhet som bedrivs. 
Sörqvist föreslår dock att en kartläggning ska genomföras av ett antal människor från 
tvärfunktionella grupper som kompletterar varandras kunskaper. Slutgiltiga beräkningar 
skall genomföras i samråd med företagsekonomer.  
På grund av att detta är ett examensarbete och att det utförs med begränsade förkunskaper 
under en begränsad tidsperiod kan dessa kriterier inte uppfyllas. Resultatet får därför ses som 
en fingervisning för företaget och en ledstjärna åt vilket håll ett förbättringsarbete kan 
påbörjas. 

8.1 Diskussion om valda arbetsmetoder 

8.1.1 Förberedelser 
För att genomföra en undersökning är det nödvändigt att införskaffa kunskap inom de 
ämnesområden som studien berör. Luleå tekniska universitet erbjuder ett brett utbud av 
information i form av böcker, rapporter, uppslagsverk och artiklar. Tillsammans med 
Internet ger detta ett bra underlag till att finna flertalet olika källor inom ämnet. 

8.1.2 Genomförande 
Att pröva en arbetsmetod i en pilotstudie är ett effektivt sätt att ta reda på om materialet 
håller rätt kvalitet. Oklarheter i frågeställningar kan redas ut och extra material kan läggas 
till.  
I detta projekt utfördes pilotstudien på sju slumpvist utvalda medarbetare. Dessa delgav 
värdefulla åsikter som ledde till att undersökningsmaterialet modifierades. För ett ännu bättre 
resultat hade pilot studien kunnat utföras på ett större antal personer. 
 
Enkätundersökningar är en bra arbetsmetod när en stor grupp av människor skall förfrågas 
under en kort tidsperiod. Möjligheten att svara anonymt gör det lättare att få svar på 
”känsliga” frågor.  
Problemet är att det inte går att utveckla frågeställningar när enkäten är utsänd. Om det finns 
den minsta chans att missförstå en fråga kommer det att hända. Så var även fallet i detta 
projekt. I en majoritet av de inlämnade svaren hade respondenterna inte använt 
svarsalternativen som de ombetts. Följden blev att materialet inte kunde användas på det sätt 
som det från början var planerat. För att undvika detta hade en pilotundersökning av större 
omfattning kunnat användas. Detta hindrade dock inte att många värdefulla åsikter togs till 
vara. 
Metodens validitet anses vara hög. En förklaring har givits till alla inblandade om begreppet 
kvalitetsbristkostnader samt  syftet med projektet och undersökningen. Öppna svarsalternativ 
inkluderades för att fånga in åsikter som annars kunde ha missats. Enkät och missivbrev 
granskades av en oberoende person för att säkerställa dess utformning.  
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Metodens reliabilitet är relativt hög. Av de svar som återlämnades kom en dominerande 
andel från personal som arbetar med materialhantering och på produktionslinjerlinjer. Vad 
detta beror på är okänt, men en förklaring kan vara att flertalet av de anställda på 
avdelningarna för boxning, ramning och paketering är nya i företaget. Dessa kan ha känt sig 
okunniga om företagets problem och därmed inte ”kvalificerade” att svara på frågor. 
Resultat från de personliga intervjuer som gjordes med personal med erfarenhet från alla 
avdelningar visade dock att resultatet från enkätundersökningen var rättvisande. 
 
Personer med längre erfarenhet och större ansvar inom produktion intervjuades för att 
komplettera resultaten från enkäten. Fördelen med intervjuer är att en djupare diskussion 
kan föras runt varje frågeställning. Den intervjuade har möjlighet att ställa frågor och 
intervjuaren kan i sin tur ställa följdfrågor. Nackdelen är att det är tidsödande och kan därför 
inte genomf öras i särskilt stor utsträckning.  
Metodens validitet och reliabilitet anses vara hög. En diskussion fördes med varje 
respondent för att förklara begreppet kvalitetsbristkostnad. Intervjuaren förberedde sig 
genom att planera hur intervjun skulle gå till. Ledande frågor undveks och de frågor som 
ställdes var öppna. Det är en fördel om det är fler än en person som leder en intervju men 
detta förhindrades av att projektets genomf örts av en person. För att inte missa information 
gjordes anteckningar under samtalets gång och en sammanställning av intervjun skrevs ner 
så snart den var avslutad. 
 
De data som finns arkiverad, det vill säga sekundärdata, är de noteringar som görs i så 
kallade dagrapporter. En analys av dessa gav en hög validitet då dessa avspeglar 
materialspill och produktionsvolym. Reliabiliteten kan till viss del ifrågasättas eftersom 
anteckningar inte genomförs dagligen.  
 
Insamling av primärdata skedde på olika sätt beroende på avdelning i produktionen. 
Avdelningen för materialhantering ser annorlunda ut än övriga arbetslinjer. Arbete sker där 
det för tillfället finns behov. Att utse en arbetsstation för frekvensmätningar skulle inte ge en 
rättvisande bild över utfört arbete. I stället lämnades ett formulär på plats för de anställda att 
fylla på egen hand då de utfört aktiviteter som kunde kopplas till kvalitetsbristkostnader.  
Validitet på arbetsmetoden är god. Kvalitetsbristkostnadsbegreppet samt syftet med 
undersökningen diskuterades med de anställda vid upprepande tillfällen. 
Reliabiliteten kan dock ifrågasättas. Personalen förklarade att de ”var så vana att utföra 
omarbeten att de gjordes på rutin”. Detta innebar att de ofta helt enkelt glömde att anteckna 
aktiviteten eftersom de inte medvetet tänkte på att de gjorde det. Andra uttryckte att de 
motsatte sig uppdraget eftersom det innebar en ytterligare tidsbelastning. Slutsatsen av detta 
är att kvalitetsbristkostnaden för materialhantering redovisas i underkant. Det är rimligt att 
tro att denna siffra är långt större i verkligheten.  
 
Frekvensmätningar är en bra me tod för att göra en uppskattning om hur olika aktivitet är 
fördelade över tiden. En fördel är också att det inte inkräktar i produktionen. Det går att göra 
omedelbara tolkningar av insamlat data. Tack vare det är det snabbt uppt äckt om det går att 
tolka något från resultatet. Metodens validitet är därmed hög. Enligt Jennifer Mason ska inga 
data samlas in av den som utför projektet. Detta var oundvikligt eftersom mätningarna var 
relativt tidskrävande och ingen annan mätperson fanns till hands.  
Reliabiliteten är hög då mätningarna utfördes vid slumpmässiga tillfällen dagligen under tre 
veckors tid. Inga onormala driftstörningar inträffade och tillverkningen är ej säsongsbetonad. 



Kapitel 8. Diskussion 

 36 

 
Tidmätningar gjordes för att uppskatta tidsåtgång vid kontrollmoment. Ett stort antal 
mätningar utfördes under normala omständigheter. Ett medelvärde användes senare för att 
uppskatta kostnader. Mätningar utfördes av en mätperson med samma mätverktyg. Endast de 
mättillfällen som gjordes utan uppbrott eller andra störningar användes för beräkning. På 
grund av detta anses  validitet och reliabilitet vara hög för detta arbetsmoment. 

8.1.3 Efterarbete  
Släktskapsdiagrammet är ett bra hjälpmedel för att strukturera stora mängder verbal data, 
såsom idéer eller åsikter enligt någon form av släktskap. Data samlas normalt in kring en 
färdigformulerad frågeställning tillsammans med en grupp insatta människor. Datat 
struktureras sedan med hjälp av rubriker och underrubriker som diskuteras ihop i gruppen.  
I detta arbete har arbetet med släktskapsdiagram använts på ett modifierat sätt. Arbetet har 
utförts av författaren med syfte att kartlägga vart i verksamheten kvalitetsbristkostnader 
existerar i störst utsträckning. 
Ett mer nyanserat resultat hade kunnat nås om fler personer varit inblandade i processen. På 
detta vis hade även metodens validitet kunnat öka. 
 
Kostnadsberäkningar  görs för att utreda storleken på företagets felkostnader. När ett 
problem presenteras med en pris lapp tenderar det att vara lättare att ta till sig. Detta bör 
göras i samråd med företagets ekonomiavdelning.  
De beräkningar som gjorts har hög validitet.  
Ett problem är att de beräkningar som gjorts är i underkant. Eftersom Arctic inte Solar har 
några uppgifter om sina produktionskostnader går det inte att beräkna värdet av förlorad 
produktion.  
Kostnadsberäkningar för kvalitetskontroll vid arbetsmomentet lay-up har baserats på två 
stycken lyftningar per modul vilket är det nominella antalet. I verkligheten tvingas 
personalen vid flertalet tillfällen att utföra fler antal kontroller än så. Kostnaden är således ett 
minimum och därmed är inte reliabiliteten den högsta. 
 
Slutsatsen av det utförda arbetet med att kartlägga kvalitetsbristkostnader på Arctic Solar AB 
är att de metoder som använts lämpar sig bra för den typ av verksamhet som bedrivs på 
företaget. Validiteten är god medan reliabiliteten är sämre. Detta beror på att företaget inte 
tidigare har arbetat aktiv med kvalitetsutveckling. Befintlig sekundärdata är inte systematisk 
och det saknas mycket data. Personalen är ovana vid tankesättet och insamlad primärdata 
visar ett minimum av de verkliga kostnaderna. 
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9. Förslag till fortsatt arbete  
 
Efter att ha tillbringat tid på företaget så har iakttagelser och samtal med personalen väckt 
tankar om hur man kan arbeta med att förbättra verksamheten: 
 
-Arbetet med att implementera ett kvalitetssystem sker sporadiskt och långsamt. Öronmärk tid 
för detta eller ta hjälp av yttre tillgångar.  
 
-Eftersom en stor del av de interna kvalitetsbristkostnaderna består av omarbete på grund av 
trasiga celler skulle det vara intressant att undersöka detta närmare. Varje cell granskas som 
hastigast före tabbning. Detta är det enda tillfället att sålla ut de som är leveranstrasiga. Övrigt 
spill i produktionen vet man inte om det är på grund av dålig hantering eller om defekta varor 
har gått igenom oupptäckta.  
§ En noggrannare kontroll av cellerna innan de sätts i produktion skulle minska att 

defekter följer med till senare arbetsmoment. När cellerna har blivit stringade tar det 
längre tid att byta ut dem än om detta upptäcks i tidigare moment 

 
-Företaget borde satsa på att ta fram rutiner för hur arbetet ska utföras. Idag finns det ingen 
systematik i hur verksamheten drivs. Nyanställda lär sig genom att titta på hur andra 
nyanställda gör. Om ett arbete sköts godtyckligt kan det fungera bra, men om det fungerar 
dåligt så sprids det vidare när andra tar efter.  
§ Om alla nyanställda får genomgå en utbildning kan de snabbare se hur problem ska 

åtgärdas. På detta sätt minskar även arbetsbördan på de mer erfarna medarbetarna.  
 
-En vanlig kommentar hos de anställda på Arctic Solar var att de upplevde att det snålades 
med underhållet av maskinparken. Maskinstopp är vanliga och lagas ofta provisoriskt.  
§ Ett systematiskt servicearbete på maskiner skulle minska stopptider på grund av 

maskinhaverier och på så vis öka lönsamheten i företaget. Exempelvis skulle en stor 
del av omarbete på grund av dåliga lödningar minska med förbättrade lödhuvuden. 

§ Ett förslag är att köpa in fler verktyg till produktionen så att det är lät t att serva 
maskiner när de går sönder. Det är ett onödigt tidsslöseri att springa runt och leta 
innan man kan börja arbeta 

 
-Det saknas ett processtänk i produktionen vilket innebär att personalen inte jobbar 
tillsammans mot samma mål som en enhet. Man sköter sitt eget jobb, varken mer eller 
mindre. 
§ Någon form av arbetsrotation mellan olika arbetsmoment skulle skapa en större 

förståelse av att alla agerar som kund, producent och leverantör. Detta skulle skapa ett 
bättre flöde i tillverkningsprocessen. 

 
-Företaget borde satsa på att ta fram rutiner för att bokföra produktionsstopp. När inga 
anteckningar görs finns det ingen möjlighet att gå tillbaka och spåra tidigare händelser och 
samband. All kunskap om hur maskinerna sköts finns i huvudet på några individer som 
arbetar på företaget. När dessa människor slutar går all kunskap och erfarenhet förlorad 
 
-Belöna förbättringsförslag. Sjuttio par ögon ser mer och om förslagen hörsammas blir 
incitamentet starkare att faktiskt göra sin röst hörd. Exempelvis skulle det bästa förslaget 
kunna belönas med en trisslott varje månad. 
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-Ta till vara på den specialkunskap och erfarenhet som finns inom företaget genom att sätta 
rätt man på rätt plats. Se över ansvarsområden och diskutera med de aktuella personerna. 
Utvecklingsmöten är ett bra tillfälle att se om företaget använder sina mänskliga resurser på 
bästa s ätt.  
 
-Bättre kommunikation mellan ledning och medarbetare skulle kunna ha många positiva 
effekter. Om arbetsuppgifter delegeras till personal som är insatta och kunniga om 
produktionen kan arbetet skötas mer effektivt än vad det gör idag. En känsla av tillit från 
ledning till personal skulle kunna öka motivation och arbetsmoral hos de anställda och 
känslan av att vilja göra sitt allra bästa skulle öka. 
 
-Ett enkelt sätt att hitta förbättringsåtgärder är att lyssna på dem som arbetar i produktionen. 
Många små förändringar kan leda till att arbetet sköts på ett smidigare sätt. I den mån det är 
enkelt genomförbart borde det inte finnas någon ursäkt att inte göra det bästa för alla 
inblandade. Ett exempel var ett önskemål om att få glas levererat på vagn istället för på en 
t räback då arbetet blir tyngre och tar längre tid. 
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Linje 1  Linje 2  Linje 3 

 
 
Med hjälp av tabbmaskiner löds tabbtråd fast på de färdiga solcellerna. Därefter placeras de i 
en stringmaskin som löder samman cellerna och placerar dem på en glasskiva och ett lager av 
tedlar. Vinklade tabbtrådar löds fast manuellt och modulen blir seriekopplad. Modulen 
placeras på en lyftanordning, en lay-up, och förses med ytterligare ett lager tedlar samt EVA. 
När modulerna är laminerade utsätts de för ett effektivitetstest. Efter ramning och paketering 
lagras modulerna innan leverans till kund.

Lödning 

Lay-up 

String 

Tab 1 Tab 2 

Lödning 

Lay-up 

Stringtab 3 Stringtab 4 

Lödning 

Lay-up 

Lödning 

Lay-up 

String 
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Stringtab 
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Montering av 
J-box 

Lager 

Testning 

Ramning & 
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Bilaga 2. Missivbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Hanna Lauri, och jag kommer att vara på Arctic Solar under hösten för att utföra 
mitt examensarbete. Jag studerar civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi med 
inriktning mot kvalitetsutveckling, och detta är det sista ledet innan jag tar min examen. 
 
Syftet med mitt arbete är att hjälpa företaget att minska onödiga kostnader som uppstår på 
grund av att tillverkningen inte fungerar ”optimalt”. Exempel på sådana kostnader kan vara att 
material med dålig kvalitet måste kasseras, den arbetstid som går åt till att kontrollera 
och/eller korrigera fel i material och utrustning, arbetsstillestånd på grund av materialbrist 
eller till exempel otydliga arbetsbeskrivningar. 
 
Det är här jag behöver din hjälp! Genom att dina åsikter och erfarenheter samlas in kan Arctic 
Solar tydliggöra vilka problemområden som finns och i vilken omfattning dessa påverkar 
produktionen. På så sätt visas klart och tydligt vad företaget skulle tjäna på att förbättra din 
arbetsplats. 
 
Du som svarar är helt anonym och alla uppgifter kommer att behandlas rent statistiskt. Efter 
avslutat arbete kommer alla uppgifter att kasseras.  
 
Ta hem enkäten och svara i lugn och ro, och lämna sedan in den i den låda som kommer att 
finnas i fikarummet. Dock vill jag ha ditt svar senast fredagen den 15 oktober. 
 
Ta nu chansen att vara med och bidra till förändringar på din arbetsplats! Har du några frågor 
så kom upp till mig (jag sitter i kontoret på övervåningen) eller kontakta mig på 
telefonnummer: e-post: 
 
 
 
 
 

TACK PÅ FÖRHAND!
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Enkäten som bestod av åtta frågor lämnades ut till samtliga 57 anställda inom produktionen.  
 

Kvalitetsbristkostnader på Arctic Solar 
 
 
1. Hur länge har du arbetat på Arctic Solar? 
 
2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
 
 
 
3. Vilka är de vanligaste problemen som uppstår i ditt arbete? Rangordna om du väljer fler 
än ett alternativ. 
 

q  Kassationer på grund av materialet i produkten (kontroller och åtgärder). Typ av 
material: _____________________________________________________________ 

 
q  Jag får vänta på material från föregående arbetsmoment. Typ av 

material:______________________________________________________________ 
 

 
q  De maskiner eller verktyg jag arbetar med går sönder. Typ maskin/verktyg:_________ 
 
 
q  Jag har problem att leverera material till efterföljande arbetsmoment i tillräcklig takt. 

Typ av material:________________________________________________________ 
 
q  Ställtider på maskiner på grund av nya arbetsmoment  
q  Väntetider på grund av oklara arbetsordrar 
q  Kassationer på grund av arbet sfel 
q  Jag får göra om tidigare arbeten på grund av felkonstruktioner 

 
Annat:  
 
 
 
 
 
4. Hur mycket tid ägnar du genomsnittligen åt dessa tre mest omfattande aktiviteter under en 
arbetsdag? 
 

Problem 1: 
q 0-15 minuter  
q 16-30 minuter 
q mer än 30 minuter

Problem 2 : 
q 0-15 minuter 
q 16-30 minuter 
q mer än 30 minuter 

Problem 3 : 
q 0-15 minuter  
q 16-30 minuter 
q mer än 30 minuter 
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5. Skulle det vara möjligt att dokumentera kvalitetsbrister där du arbetar (i form av förluster 
av tid/material och så vidare)? 
q Ja 
q Nej  
q Jag vet inte 
q Det dokumenteras redan. Om ja, på vilket sätt sker denna dokumentation: __________ 

 
 
6. Är det någonting du skulle vi lja förändra i din nuvarande arbetssituation för att kunna 
utföra ett mer effektivt arbete? 
q Nej, jag är nöjd 
q Ja, framför allt: 
 

 
 
 
 
7. Vet du exakt vem du skall vända dig till för att lösa uppstående problem? 
q Ja, nämligen __________________________________________________________ 
q Nej 

 
8. Övriga synpunkter på hur Arctic Solar skulle kunna förbättra sin kvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan!
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Personliga intervjuer utfördes med vd, personalchef, ekonomiansvarig samt ansvariga inom 
produktionen.  
 
Underlag för intervju (Produktion, administration) 
 
1. Namn 
 
2. Hur länge har du arbetat i företaget 
 
 
3. Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter 
 
4. Vilka är dina kunder och vad är deras krav 
 
5. Vilka problem stöter du på i ditt dagliga arbete 
a) Vad är det som orsakar dessa problem 
b) Hur påverkar detta ditt arbete 
c) Hur påverkas dina kunder 
 
6. Hur mycket tid uppskattar du att du lägger ner på dessa aktiviteter dagligen 
 
7. Vad skulle man kunna göra för att åtgärda dessa problem 
 
8. Dokumenteras kvalitetsbrister där du arbetar 
a) Var finns denna dokumentation: 
b) Är det möjligt att dokumentera kvalitetsbrister  
 
9. Har du några övriga förslag till hur man skulle kunna förbättra kvaliteten inom Arctic Solar
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Produktion 

 

 
                                             Inköp 
 

cellbrist  

Fel dimensioner på 
inlevererat mtrl  

Inga verktyg tillhands för 
reparation 

Det snålas vid inköp av 
mtrl  

Materialbrist  

Dålig inleverans av material 

Slut på silicon 

Kontroll/test 

Kontroll av 
celler  

Dåligt material 

Laminatordukar ej hållbara 

Dålig kvalitet på celler 

Maskiner/verktyg 

Stringen löder dåligt  

Ställtider maskiner  

Maskiner hinner ej 
producera 

Sugarna suger ej 

Dåliga lödkolvar och 
spetsar 

Stopp av maskiner vid raster 

Material 
förlust 

Kassationer av celler 

Kassationer pga arbetsfel 

Kommentar: PÅ vad?  
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Planering 
Orderplanering 

Dålig framförhållning 
för produktionen 

Arbetsordrar delas ut 
för sent 

Orderändring 

För snabba 
orderbyten 

Organisation 
Ledning 

Otydliga ansvarsroller 

Dåliga på att utnyttja kunskap och erfarenheter  

Dåliga på att delegera ansvar Brist på förtroende 

Produktion Dålig information om produktionen 
Stressande att inte kunna 
uppnå produktionsmål 

Få som hjälper till när eget 
arbete är gjort  

Motivation 
Saknar känsla av deltagande 

Duktiga människor hålls tillbaka och får 
inte ”komma upp sig” i organisationen 

Brist på innovation 
Nya idéer ses som kostnader och arbete 
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Resultatet från enkätundersökningen delades i olika ”familjer” beroende på typen av aktivitet. 
Det var material, organisation, planering och logistik. Varje familj delades in i ytterligare 
underkategorier beroende på släktskap. På detta vis skapades en överskådlig bild över 
problemområden i verksamheten. 
 

Logistik/lager 
Leverans 

Vänta på ramar och silicon 

Problem att leverera tedlar 
och EVA 

Logistik 
Material onödigt 
långt från maskiner 

Lager För liten lageryta 
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Plats: 
 
Datum:   Antal personer: 
 

Nr Väntetid 
Ingen 
aktivitet Material Övrigt  Omarbete Maskinfel Ordinarie  Förklaring 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
 
Vid tio slumpmässigt utvalda tillfällen per dag utfördes frekvensstudier på 14 olika 
arbetsstationer (platser). Vid ett besök antecknades vilken typ av aktivitet som försiggick. 
§ Väntetid: Personal finns på plats utan att arbete utförs. Det kan bero på till exempel 

materialbrist, oklara arbetsordrar eller annat  
§ Ingen aktivitet: Arbetsstationen är obemannad och produktionen står stilla. Arbete kan 

utföras med andra moment så detta räknas ej som väntetid 
§ Material: Personal har lämnat sin arbetsstation för att hämta material 
§ Övrigt: Oförklarliga frånfällen 
§ Omarbete: Arbete från tidigare moment görs om på nytt. Detta kan röra sig om byte av 

cell, lagning av cell eller omlödning 
§ Maskinfel: Stopptid på grund av maskinhaveri 
§ Ordinarie: Ordinarie arbete  
§ Förklaring: Orsaker till noteringar 

 



Bilaga 6. Fel och problem vid materialhantering 

Bilaga 7. Fel och problem vid materialhantering  
 

Arbetstid som orsakas av fel och Problem, Material  
 
 
Tid 
 

Antal 
personer 

Arbetsmoment Förklaring 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Vid avdelningen för materialhantering lämnades en lista för personalen att fylla i på egen 
hand. 



Bilaga 7. Arbetsbeskrivning av kontroll- och testmoment 

Bilaga 8. Arbetsbeskrivning av kontroll- och testmoment 
 
1. Kontroll av mottaget gods  
Allt material som anländer till företaget kontrolleras så att det stämmer med ordern.  
 
2. Kontroll av celler 
När celler anländer till Arctic Solar genomgår de en kvalitetskontroll innan de börjar 
bearbetas i tabbmaskinerna. Testet går ut på att för hand böja materialet för att 
förhoppningsvis upptäcka de skador som följer med från leverantören. Om detta moment i sig 
är av skada för produkten finns det ingen undersökning. Kontrollkostnaden består av arbetstid 
för den person som utför kontrollen. 
 
Efter arbetsmomentet i tabbmaskinen utförs en kontroll av ce llerna för att upptäcka sprickor 
som har uppstått i produktionen. Testet liknar det tidigare och innebär att cellerna försiktigt 
böjs för att synliggöra dolda skador. Kontrollkostnaden består av arbetstid för den som utför 
kontrollen. 
 
När de tabbade cellerna löds ihop i stringen monteras de för hand. I samband med detta 
kontrolleras cellerna och de som är av dålig kvalitet plockas bort. Kontrollkostnaden består av 
arbetstid för den som utför kontrollen. 
 
3. Kontroll av matriser 
När modulen är monterad genomgår den ett moment som kallas lay-up. Modulen hissas upp 
på en ställning och två personer letar efter sprickor eller smuts före och efter montering av 
tedlar och EVA. Vid eventuella fel måste modulen monteras isär och rättas till. Detta räknas 
dock som en intern felkostnad. Kontrollkostnaden består av arbetstid för den/de som utför 
kontrollen. 
 
4. Testning  
Efter att solcellsmodulen genomgått laminering och försetts med en j-box testas modulens 
effektivitet. Modulen belyses med 1000 Watt under några millisekunder sekunder. Därefter 
visas effekten och modulens kvalitet klassas som A eller B, där B-moduler säljs till ett 
reducerat pris. Kontrollkostnaden består av arbetstid för den som utför kontrollen. 
 



 

Bilaga 9. Arbetsbeskrivning av interna felkostnader 
 
5. Omarbete 
Omarbete sker i form av omlödning efter tabbning och framförallt stringning. På grund av att 
maskinerna inte fungerar som de ska tvingas personalen att göra om arbetet manuellt. Detta 
leder till att produktionen går långsammare.  
 
6. Väntetider 
Personal finns tillgänglig men inget arbete utförs. Detta är en svårtolkad kostnadskategori och 
orsakerna kan vara många. 
Väntetider kan vara en direkt orsak av att det saknas material att arbeta med, att det råder 
oklarheter i vad som ska produceras pga oklara arbetsordrar. 
Ett känsligare ämne är väntetider som orsakas på grund av att personal saknar motivation och 
drivkraft.  
Väntetider uppstår i väntan på att personal ska infinna sig på veckomöten samt vid skiftbyten. 
 
7. Maskinstopp 
Maskiner stannar regelbundet och orsakar driftstopp. Provisoriskt underhåll gör att lagningar 
inte håller. Detta gäller främst tabbmaskiner, stringmaskiner, lödkolvar och laminatorer. 




