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Förord 

 
Detta examensarbete vill jag tillägna mina söner Gustav och Erik. 
 
Efter många års varvande av slit, uppgivenhet och glädje är det med stort nöje som 
man ser fram emot examensarbetet, det sista steget innan det är dags att kliva ut  i 
”verkligheten” för att utöva sina förvärvade kunskaper.  
 
Civilingenjörsutbildningen, Maskinteknik,  vid  Luleå  tekniska  universitet  avslutas 
med  ett  examensarbete  som  omfattar  20  veckors  heltidsarbete.  Under  arbetet 
fördjupar man  sig  i  ett  område  som  knyter  an  till  avslutningsinriktningen  som  i 
detta fall är kvalitetsteknik.  
 
Detta  arbete  som har  skrivits på uppdrag  av LKAB Kiruna, ger  ett  förslag på  en 
modell  för  att  kartlägga  kvalitetsbristkostnaderna  vid  Produktion  Förädla  samt 
förslag på fortsatta arbeten inom företaget med kvalitetsbristkostnader. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Mikael Westerlund, på LKAB, för den 
tid och  support  som alltid  funnits där och  för att  jag  fått känna  stor delaktighet  i 
avdelningens aktiviteter. Jag vill även tacka för all den hjälp jag fått utav erfarna och 
kunniga medarbetare,  ”ingen  nämnd  ingen  glömd”!  Ytterligare  ett  tack  vill  jag 
tillägna min handledare Erik Vanhatalo vid Luleå tekniska universitet. 
 
Utan min familjs tålamod och stöd sett hade inte detta varit genomförbart, stort tack 
till dem.  
 
Slutligen vill  jag även  tacka alla på våning 6 på FK som berikat min  tid på LKAB 
genom trevliga kafferaster och intressanta pratstunder. 
 
 
Kiruna maj 2005 
 
 
 
 
Helena Ojanlatva 
 

 



 

Sammanfattning 

 
Under 1980‐ och 1990 talen har intresset för kvalitet ökat avsevärt. Tidigare ansågs 
att tillgängliga alternativ för företagsledningen var att välja mellan hög kvalitet och 
låga kostnader. Kvalitet är  i själva verket anslutet till att göra det som kunden vill 
ha  och  är  beredd  att  betala  för  samt  till  att  bättra  verksamhetens  processer  och 
eliminera  överflödiga  kostnader.  Genom  att  kartlägga  överflödiga  kostnader, 
kvalitetsbristkostnader, ges stora möjligheter att effektivt bedriva förbättringsarbete 
samt  öka  medvetenheten  hos  medarbetare  och  ledning  över  de  kostnader  som 
uppkommer då kvalitetsnivån ej är den avsedda.  
 
Examensarbetet har utförts på uppdrag av LKAB Kiruna med  syftet att kartlägga 
och  ge  exempel  på  kostnadsutfall  för  bristande  kvalitet  inom  delprocessen 
Produktion Förädla. LKAB är en högteknologisk mineralkoncern och en av världens 
ledande  producenter  av  högförädlade  järnmalmsprodukter  till  stålindustrin. 
Företaget ägs av svenska staten och har cirka 3 400 anställda. 
 
Initialt  startade  arbetet  med  litteraturstudier  för  att  skapa  en  grund  och 
introduktion  till  ämnet och  lämplig  arbetsmetodik.  Identifiering och kartläggning 
av  kvalitetsbristkostnader  skedde  genom  spånskiva,  intervjuer  och  dialoger med 
medarbetare  på  olika  nivåer  i  verksamheten.  Vid  framtagning  av  kostnader 
användes befintlig produktionsstatistik. 
 
Identifiering och kartläggningen resulterade  i en modell med tre huvudkategorier, 
interna‐,  externa  felkostnader  och  utrustningshaverier.  Det  avgränsade 
arbetsområdets,  Produktion  Förädla  Kiruna,  totala  kvalitetsbristkostnader  på  de 
utvalda parametrarna uppgick till 140 miljoner kronor. 
 
LKAB  har  idag  initierat  en  uppföljning  av  kvalitetsbristkostnader, med  fokus  på 
produktionen, med  avsikt  att  successivt  utöka  och  förbättra  kartläggningen  och 
redovisningen. Min förhoppning är att denna rapport ska fungera som ett stöd för 
fortsatta  arbeten  med  kvalitetsbristkostnader  samt  utgöra  ett  underlag  vid  ett 
eventuellt fortsatt examensarbete inom området. 
 

 



 
 

Abstract 

 
During  the  1980’s  and  1990’s  the  interest  for  quality  has  increased  considerably. 
Previously it was considered that the available options for the management were to 
choose between high quality or low costs. Quality is actually connected to what the 
customer wants and is prepared to pay for together with improving the processes of 
the  company  and  eliminating unnecessary  costs. By mapping  these  costs  of poor 
quality, a  lot of opportunities  to effectively prosecute  improvements work will be 
given. It will also bring awareness to the co‐workers and the management regarding 
the costs that will appear if the quality level is not the desired.  
 
This  thesis  has  been  commissioned  by  LKAB with  the  purpose  of mapping  and 
exemplifying the cost of poor quality within the “Production Processing”. LKAB is a 
high‐tech minerals group, one of the world’s leading producers of highly up‐graded 
iron ore products to the steel industry. The company is owned by the Swedish state 
and has about 3 400 employees. 
 
Initially,  the  work  with  this  thesis  started  with  literature  studies  to  create  a 
foundation  and  introduction  to  the  topic  and  appropriate  working  methods. 
Identification  and  mapping  of  cost  of  poor  quality  was  maintained  by 
brainstorming,  interviews  and  dialogues  with  co‐workers  from  different 
hierarchical levels within the company. The compilation of the cost of poor quality 
was maintained from the production statistics.  
 
The  result  of  identification  and mapping  is  concluded  in  a model with  the  three 
main categories, internal‐, external failure costs and equipment breakdown. The total cost 
of poor quality for the defined working area, “Production Processing Kiruna”, and 
the chosen parameters amounted to 140 million Swedish crowns. 
 
LKAB has, of today, initiated a follow‐up of cost of poor quality, with focus on the 
production, and with the purpose of gradually increasing and improving the 
mapping and accounting. My hope concerning this thesis is that it will work as a 
support to the continuing work with cost of poor quality and provide foundation 
for another thesis within this area. 
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Kapitel 1 ‐ Inledning 

 

1 Inledning 

Detta avsnitt beskriver bakgrund, problembeskrivning och syfte med examensarbetet. Vidare 
motiveras val och kriterier gällande avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Under 1980‐ och 1990 talen har intresset för kvalitet ökat ansenligt. Tidigare ansågs 
att tillgängliga alternativ för företagsledningen var att välja mellan hög kvalitet och 
låga  kostnader.  Genom  en  global  förändring,  orsakad  av  bland  annat  hårdare 
konkurrens,  skärpta  kund‐,  ägar‐  och  samhällskrav  samt  en  accelererad  teknisk 
utveckling, har motsatsen påvisats. Kvalitet är  i  själva verket anslutet  till att göra 
det  som  kunden  vill  ha  och  är  beredd  att  betala  för  samt  till  att  bättra 
verksamhetens processer och eliminera överflödiga kostnader. (Sörqvist, 2001) 
 
Vägen till att uppnå bättre kvalitet är och har varit relativt svår att följa. Det råder 
stor  osäkerhet  om vad  som måste göras, vilket  lett  till  att  en mängd  trender  och 
populära metoder varit i fokus genom åren. Denna osäkerhets grundläggande orsak 
beror på att målen och resultaten ofta är av diffus karaktär. När det gäller kvalitet är 
upplevelse och synsätt subjektivt. Trots försök att definiera och precisera begreppet 
råder  det  stor  oklarhet  i  många  företag  beträffande  kvaliténs  betydelse  och 
tillämpning. (Ibid) 
 
Sörqvist (2001) anger att inneha kunskap om kostnader för bristande kvalitet är ett 
bra instrument för att identifiera problemområden. Möjligheterna till att bedriva ett 
effektivt  förbättringsarbete  ges  genom  att  studera  kvalitetsbristkostnadernas 
fördelning,  där  de  problem  som  genererar  de  högsta  kostnaderna  angrips  först. 
Genom  att  kartlägga  företagets  kvalitetsbristkostnader  får  dessutom medarbetare 
och  ledning en  inblick  i de vanligen mycket  stora kostnader  som uppkommer då 
kvalitetsnivån  ej  är  den  avsedda.  Positiva  effekter  på  både  motivation  och 
förbättringsarbete uppnås med denna inblick. 
 
Många företagsledare är väl insatta i att bristande kvalitet orsakar stora kostnader, 
normalt  10‐30%  av  företagets  totala  omsättning.  (Sörqvist,  2001).  Sett  till  LKAB:s 
totala  omsättning  skulle  det  innebära  att  kostnaderna  för  kvalitetsbrister  skulle 
uppgå mellan  750  –  2 300 miljoner  kronor.  (  LKAB  Årsredovisning,  2004).    Ett 
problem  är  hur  dessa  kostnader  ska  kartläggas.  Vissa  kostnader  är  lätta  att 
kartlägga, medan andra förefaller i det närmaste omöjliga att mäta. (Sörqvist, 2001) 
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1.2 Problembeskrivning 

LKAB:s VD Martin Ivert har aktualiserat frågan om identifiering och redovisning av 
företagets  kvalitetsbristkostnader  som  grund  för  ökat  kvalitetsmedvetande  och 
arbete med ständiga förbättringar i organisationen. (Westerlund, 2005) 
 
Idag har företaget inte någon tydlig definition av begreppet kvalitetsbristkostnader 
och uppföljning och redovisning saknas i företagets ekonomisystem. Detta bidrar i 
sin  tur  till  att  det  blir  svårt  att  följa  upp  kostnaderna  för  olika  kvalitetsbrister. 
Däremot finns det på många håll i huvudprocessen och i definierade stödprocesser, 
olika  sätt  att  följa  upp  avvikelser  och  kostnader  som  kan  definieras  som 
kvalitetsbristkostnader. Dessa uppföljningar  och  kostnader  är dock  inte  enhetliga 
och samordnade inom företaget. (Ibid) 
 
I LKAB har  en  omorganisation  skett  1999,  följt  av  en mindre  sådan  2004. De  två 
tidigare  största  enheterna  Produktion  och  Service  (underhåll)  är  idag 
sammanslagna till en enhet kallad Mining division eller Produktion. I denna  ingår 
hela huvudprocessen från gruva till hamn. Företaget har till avsikt att kartlägga och 
redovisa  företagets  kvalitetsbristkostnader  med  initiering  av  utvalda  delar  av 
huvudprocessen för att därefter successivt utökas och förbättra kartläggningen och 
redovisningen. (Ibid) 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att: 
 

 kartlägga bristande kvalitet 
 ge exempel på kostnadsutfall för bristande kvalitet 

 
Arbetet prioriteras enligt följande ordning: 
 
1. Välja ut en lämplig arbetsmodell för att kartlägga kvalitetsbristkostnader 
2. Identifiera kvalitetsbristkostnader 
3. Beslut om ytterligare avgränsningar  
4. Exempel på kostnadsutfall för en vald tidsperiod 
5. Förslag  till  fortsatt  arbete med  kvalitetsbristkostnader  inom  hela  Produktion 

Förädla 
6. Föreslå hur uppföljning av kvalitetsbristkostnader kan redovisas som grund för 

förbättring 
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1.4 Avgränsningar 

Arbetsområdet  för  projektets  genomförande  begränsas  till  Produktion  Förädla  i 
Kiruna.  Detta  omfattar  sovrings‐,  anriknings‐  och  pelletsverk.  Företagets 
processkedja sträcker sig från malmfyndigheterna till kund, där Produktion Förädla 
ingår och är en av delprocesserna. 
 
Produktion Förädla är vald  för att  förädlingsprocessen, där  råmalmen omvandlas 
till  produkter,  är  en  viktig  del  i  huvudprocessen.  I  denna  delprocess  är 
kvalitetspåverkan  som  störst och  effekten  av brister mest påtaglig. Det  är  i dessa 
processavsnitt  som  sligenTPF

1
FPT  renas  från  oönskade  ämnen,  i  flera  processteg,  samt 

tillsatsmedel och bindemedel tillsätts för att slutligen erhålla färdiga produkter.  
 
Denna  rapport  kommer  att  redogöra  för  kartläggning  av  kvalitetsbristkostnader. 
Införande  av mätsystem behandlas  ej närmare på grund av att  författaren har  en 
begränsad kunskap  inom området och dessutom  är det  relativt  tidskrävande och 
utrymmet för detta är begränsat.  
 
 

                                                 
TP

1
PT Slig – krossad och mald råmalm 
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2 Fallföretag - LKAB  

Detta  avsnitt  är  en  kortfattad  beskrivning  av  företagets  affärsidé,  kvalitetspolicy  och  dess 
verksamhet. Det avgränsade arbetsområdet, Produktion Förädla beskrivs mer omfattande. 

2.1 LKAB – Loussavaara Kiirunavaara AB 

LKAB  är  en  högteknologisk  mineralkoncern  och  en  av  världens  ledande 
producenter  av högförädlade  järnmalmsprodukter  till  stålindustrin. Företaget  ägs 
av svenska staten och har cirka 3 400 anställda. (Fakta om LKAB, 2004) 
 
LKAB  bedriver  sin  verksamhet  på  fem  orter  i  Sverige  och Norge.  I  Kiruna  och 
Malmberget  finns gruvor och malmförädlingsverk, pelletsverk  i Svappavaara och 
utskeppningen  sker  från  egna  hamnar  i  Luleå  och  Narvik.  I  Luleå  finns 
koncernkontoret  och  företagets  försäljningskontor  är  placerade  i  Luleå,  Bryssel, 
Essen och Singapore. (Ibid) 
 
Företaget har högsta prioritet på kvalitetsarbeten. Totalkvalitet för LKAB innebär en 
helhetssyn  på  kvalitetsarbetet  och  bygger  på  kundorientering  och  ständiga 
förbättringar,  (Ibid)  I  företagets  verksamhetssystem  definieras  Totalkvalitet  på 
följande sätt: 

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

2.2 Företagets affärsidé och kvalitetspolicy 

I  företagsbroschyren  ”Fakta  om  LKAB”  (2004)  beskrivs  företagets  affärsidé  och 
kvalitetspolicy på följande sätt: 
 
Affärsidé:   ”LKAB:s verksamhet är att, med utgångspunkt från Malmfälten, för  

världsmarknaden tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter  
och tjänster som skapar mervärden för kunderna. 

 
Andra närbesläktade produkter och tjänster, som bygger på LKAB:s  
kunnande och som stödjer huvudaffären, kan ingå i verksamheten.” 

 
Kvalitetspolicy:  ”LKAB ska överträffa kundernas nuvarande och framtida  

förväntningar genom att engagera alla i ständiga  
förbättringar. Vi ska sträva mot noll fel i allt vi gör och  
varje anställd är ansvarig för kvaliteten i sitt arbete.ʺ 
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2.3 Processkedja 

Företagets processkedja  är  en  integrerad process  som pågår dygnets  alla  timmar, 
året  om  och  sträcker  sig  från  malmfyndigheterna  till  kund,  se  figur  2‐1. 
Processkedjan börjar med produktion av råmalm i underjordsgruvorna i Kiruna och 
Malmberget.  Därefter  transporteras  järnmalmen  upp  ovan  jord  till 
malmförädlingsverket där råmalmen omvandlas  till produkter  i  form av  fines och 
pellets,  se  figur  2‐2.  De  förädlade  produkterna  transporteras  till 
utskeppningshamnarna  för  vidare  tranport  till  kunder  runt  om  i  världen.  Den 
övervägande delen av företagets  järnmalmsprodukter säljs till europeiska stålverk. 
(Fakta om LKAB, 2004). 
 

Gruva  Sovringsverk 
KS 

Anrikningsverk
KA1 & KA2

Kulsinterverk 
KK2 & KK3

Transport till 
kund 

FörädlingBrytning  Logistik

Figur 2‐1 Överskådlig beskrivning av processkedjan, från gruva till kund. 

 
 

 

Pellets  Fines 

Figur 2‐2. LKAB:s produkter, pellets till vänster och fines till höger. 
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2.3.1 Processbeskrivning av Produktion Förädla, Kiruna 

De områden som är bearbetade under detta examensarbete är sovrings‐, anriknings‐ 
och pelletsverk i Kiruna och går under benämningen Produktion Förädla, Kiruna, se 
figur 2‐1. För att ge en uppfattning och känsla för verksamheten har författaren valt 
att beskriva dessa områden mer detaljerat. Produktion Förädla  i Kiruna består av 
fem verk totalt. Ett sovringsverk (KS), två anrikningsverk (KA1TPF

2
FPT och KA2TPF

3
FPT) och två 

pelletsverk (KK2TPF

4
FPT och KK3TPF

5
FPT). 

 
Avsnitt  2.3.1.1  –  2.3.1.3  refereras  till  utbildningsmaterial  från  ”Grundläggande 
Processkännedom Malmens väg 1”, Kerona AB, maj 2004. 

Sovringsverk 

När  råmalmen  har  transporterats upp ur  gruvan med malmhissar,  sker  siktning, 
grovseparering och krossning av råmalmen, till lämplig storlek och kvalitet. För att 
separera huvuddelen av gråbergetTPF

6
FPT som finns kvar i järnmalmen genomgår godset 

ett flertal steg. Merparten av kvarvarande gråberg avskiljs genom krossning, ner till 
sandkorns storlek, från råmalmen. Processer som materialet genomgår är siktning, 
separering i flera steg och en ytterligare krossning. 
 
Resultatet  av  sovringsprocesserna  är  en  relativt  ren malm  av  olika  kvaliteter. De 
olika  kvaliteterna  används  som  råvara  till  Mullverk,  råvara  till  anrikningsverk 
(KA1) och råvara till Svappavaara anrikning/kulsinterverk. I Mullverket produceras 
den enda direkt säljbara malmprodukten från Kirunavaara, KBF. Övrig malm måste 
vidareförädlas för att vara säljbar. 

Anrikningsverk  

Det som anländer till anrikningsverken är en mellanprodukt som kräver en fortsatt 
behandling för att producera en kulsinterråvara med hög järnhalt och låg fosforhalt. 
I denna process avlägsnas finkorniga och mycket finkorniga förorenade mineraler. 
För att frigöra och möjliggöra borttagning av föroreningarna mals den inkommande 
råvaran ner i mindre fraktioner, i kvarnar. Efter malning våtsepareras malmen och 
en malmslurry, nästan helt fri från föroreningar, erhålls. 

                                                 
TP

2
PT KA1 – Kiruna Anrikningsverk 1 

TP

3
PT KA2 – Kiruna Anrikningsverk 2 

TP

4
PT KK2 – Kiruna Kulsinterverk 2 (Kulsinterverk = Pelletsverk) 

TP

5
PT KK3 – Kiruna Kulsinterverk 3 (Kulsinterverk = Pelletsverk) 

TP

6
PT Gråberg – icke malmförande bergart 
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De  processtörande  mineralerna/metallerna  kan  delas  in  i  två  kategorier; 
kvalitetspåverkande  och  processtörande.  Fosfor  är  ett  exempel  på  en  förorening 
som påverkar kvaliteten negativt genom att vid för hög halt ge ett  järn/stål som är 
sprött.  De  processtörande  mineralerna/metallerna  kan  generera  en  ökad 
energiåtgång  eller  riskera  att  slagga  igen  smältugnar.  För  att  ytterligare  avskilja 
fosfor och andra icke önskvärda mineraler går slurryn igenom ett fosforreningsverk, 
där  de  önskade  ämnena  ”tvättas”  bort.  Bägge  verken  (KA1  och  KA2)  har  egna 
fosforreningsverk.  Slurryn  blandas  med  mer  vatten  och  olika  tillsatser  för  att 
separera små dammpartiklar som är  fästa  i malmkornen. Tillsatserna,  tillsammans 
med  vatten  och  luftströmmar,  lyfter  lättare  mineraler  till  ytan,  samtidigt  som 
järnmalmen  sjunker  till  botten. När  järnmalmen  är  tillräckligt  ren  blandas  olika 
tillsatser för att producera en råvara till kulsinterverket. Tillsatserna ska bland annat 
ge  hög  hållfasthet  vid  och  efter  kulrullning  och  siktning.  Innan  kulrullning 
avvattnas slurryn med hjälp av filter. 

Kulsinterverk 

När slurryn är avvattnad går massan nu under benämning slig. För att underlätta 
kulrullning måste  en  sammansättning  av  rätt  karaktär  blandas. Den  ska  även  ge 
följande egenskaper: 
 

  en kula som är tillräckligt hanteringsstabil under siktning och förvärmning 
 en kula som innehar de nödvändiga egenskaperna inför ugnsprocessen 
 en hållfast kula 

 
Kulrullningen är första fasen i kulsinterprocessen. De rullade kulorna siktas för att 
sortera  bort  de  kulorna  som  inte  håller  de  satta  gränserna. De  avskiljda  kulorna 
återanvänds för att rulla nya kulor. De kulor med mått  inom kraven transporteras 
till ugnen. Ugnen består grovt sett av tre zoner: 
 

 Förvärmning 
Passagen genom denna zon driver fukten ur kulan, samtidigt som temperaturen 
stiger till några hundra grader. I slutet av zonen börjar magnetiten oxidera vilket 
genererar extra värme till kulorna. 

 Mellanzonen 
En transportsträcka där oxidationen utvecklas och stora värmemängder frigörs. 

 Ändzonen 
Slutbränning av kulorna 
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Efter ugnen kyls kulorna ner, med de  rätta  förutsättningarna,  i en kylare. Vid  för 
snabb kylning riskeras kulorna att spricka sönder och vid för långsam kylning finns 
det risk för bränder samt att kulorna kletar ihop. 
 
När  kulorna  har  rätt  temperatur  transporteras  de  till  järnvägsfickor  för  vidare 
transport till utskeppningshamnarna. 
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver de metoder och ansatser som använts  för att kunna nå  fram  till ett 
slutresultat. Avslutningsvis diskuteras rapportens validitet och reliabilitet. 

3.1 Undersökningsansats 

Med  utgångspunkt  från  problem  och  frågeställning  är  det  ett  klokt  val  att 
inledningsvis avgöra hur undersökningens upplägg ska utformas. Detta kan bland 
annat  innebära  vilka  individer  som  ska  delta,  datainsamlingsmetod  och 
undersökningens  tidsplan. Några ansatser har  fått egna beteckningar på grund av 
att  innebörden av dessa går ut på något mer än att använda sig av en viss  teknik. 
Dessa tre undersökningsansatser är surveyundersökning, fallstudie och experiment. 
(Patel & Davidsson 2003) 
 
Bell  (2000) anger att  surveyundersökningens  syfte är att  ta  fram  information  som 
kan  analyseras  för  att  hitta  mönster  och  göra  jämförelser.  Metoder  som  kan 
användas vid en survey är enkäter och intervjuer och syftet är att från ett stort antal 
individer  få  svar  på  en  och  samma  fråga  för  att  därefter  beskriva  och  jämföra 
svaren. (Ibid) Denna undersökningsansats ger svar på frågor som rör vad, var, hur 
och  när.  Surveymetoden  kan  sällan  påvisa  orsaksrelationer  och  har  svårighet  att 
besvara frågor om varför. Den huvudsakliga betoningen ligger på att ta fram fakta. 
(Ibid) 
 
Patel  &  Davidson  (2003)  beskriver  experimentet  som  en  beteckning  på  en 
undersökningsuppläggning  där  några  enstaka  variabler  studeras  samtidigt  som 
påverkande variabler försöker kontrolleras. Experimentet medgör, med de korrekta 
förutsättningarna, möjligheten att dra slutsatser om orsak och verkan, (Bell 2000). 
 
Avgränsad är ett begrepp som ofta används vid beskrivning av en  fallstudie. Bell 
(2000)  beskriver  fallstudien  som  en metod  som medger  att  ”på  djupet  studera  en 
avgränsad  aspekt  av  ett  problem  under  en  begränsad  tidsrymd”.  På  liknande  sätt 
beskriver  Patel  &  Davidson  (2003)  fallstudiens  beteckning  som  att  ”göra  en 
undersökning  på  en  mindre  avgränsad  grupp”.  Merriam  (1994)  talar  om  att  den 
avgörande  faktorn  för  att  avgöra  om  en  fallstudie  är  lämplig  att  använda  är  att 
kunna identifiera ett ”avgränsat system som fokus för undersökningen”. 
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Vid  en  fallstudie  är  helhetsperspektivet  utgångspunkten med  syfte  att  uppnå  så 
täckande  information  som  möjligt.  Fallstudien  är  användbar  vid  studier  av 
processer och förändringar. För att kunna belysa det aktuella fallet så allsidigt som 
möjligt är det vanligt med insamling av information av olika karaktär.  
 
Är  det  aktuella  fallet  en  arbetsplats  kan  såväl  intervjuer  som  observationer  och 
enkäter kombineras i datainsamlingen. (Patel & Davidson 2003). Enligt Bell (2000) är 
observationer  och  intervjuer  de  vanligast  förekommande  men  att  inte  något 
speciellt tillvägagångssätt utesluts utan den datainsamlingsmetod som bäst lämpar 
sig för uppgiften i fråga väljs. 
 
Fallstudien är den metod som lämpar sig bäst till detta arbete. Detta grundar sig på 
att  vid  en  fallstudie  uppnås  en  närhet  till  problemområdet,  dels  genom  direkta 
observationer  och  dels  genom möjligheten  att  få  tillgång  till  subjektiva  faktorer. 
Experiment  och  surveyundersökningar  använder  ofta  härledd  information,  till 
exempel från test och protokoll. Vidare har experiment och surveyundersökningar 
oftast en snävare  fokus medan  fallstudien  tenderar att  inhämta  information ur ett 
bredare område. Fallstudien har dock vissa nackdelar som bör tas i beaktning. Vid 
en  fallstudie  är  det  främsta  redskapet  personen  som  samlar  in  och  analyseras 
materialet och slutligen väljer ut på vilket sätt resultatet framställs. Så både den som 
skriver  och  läser  en  rapport  från  en  fallstudie  bör  vara  uppmärksam  om  de 
skevheter som kan påverka slutprodukten.  

3.2 Litteraturstudier 

Övervägande del av litteraturstudier är till för att skapa en grund och introduktion 
till ämnet. Genom att gå igenom tidigare forskning och teori minskas risken av att 
göra  ett  identiskt  arbete  eller  upprepa  onödiga  misstag,  som  redan  är  gjorda. 
Dessutom  bistår  litteraturstudien  till  att  finna  råd  om  val  av  metod  samt 
mätmetoder. (Merriam, 1994)  
 
För  att  få  fram  relevant  litteratur  har  litteratursökningar  utförts  på 
universitetsbiblioteket  (Ltu), databaser och  Internet. De databaser  som använts är 
framförallt  Lucia,  Libris  och  artikeldatabaser.  Nyttjade  sökord  för  att  finna 
litteratur,  inom  området,  var  kvalitetsbristkostnader,  kvalitetsrelaterade  kostnader, 
kvalitetskostnader  samt  deras  engelska motsvarigheter.  Vidare  har  referenser  från 
relevant  litteratur  följts  upp.  Material  angående  LKAB  och  dess  processer  är 
inhämtat  från  medarbetare  samt  avvikelserapportering,  haveri  och 
driftstörningsdatabaser samt dokument ur  företagets databas. Vid val av  litteratur 
och artiklar har en förutsättning varit att använda främst aktuellt material.  
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Litteraturstudier genomfördes kontinuerligt under arbetets gång men mer intensivt 
under de tre, fyra första veckorna. Syftet och målet med  litteraturstudierna var att 
uppnå förståelse och kunskap av dels forsknings‐ och rapportteknik och dels teorin 
om  och  implementeringen  av  att  mäta  kvalitetsbristkostnader.  Området  om 
kvalitetsbristkostnader  ger  en uppfattningen  av  att det  är  ett  ämne  som  inte  är  i 
fokus gällande kvalitetsarbeten då mycket av  litteraturen  inte är skriven under de 
närmaste åren. De funna relevanta teorierna gicks överskådligt igenom, framförallt 
författarnas  motivering  till  de  olika  parametrarna  i  modellerna. 
Kvalitetsbristkostnadsmodellerna  var  snarlika  men  valet  av  huvudlitteratur 
(gällande  teori)  föll  på  en  författare,  Lars  Sörqvist,  som  inger  känslan  av  en 
modernare tappning av arbete med kvalitetsbristkostnader, samt att motivering av 
val av modell stämde överens med författarens värderingar. 
 
Val av lämpliga metoder att använda sig av för att få fram och bearbeta information 
vid arbete med kvalitetsbristkostnader erhölls, till stor del, från rekommendationer i 
teorilitteraturen. 
 
En  grundsten  att  bygga  arbetet på har utgjorts  av  ett  examensarbete utfört  inom 
området och inom företaget. Arbetets titel är ”Kvalitetsrelaterade kostnader vid LKAB i 
Malmberget, skriven av Monica Martinsson (1996). 

3.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Vid  metodval,  kvantitativ  respektive  kvalitativ,  måste  valet  enligt  Hughes  och 
Månsson (1988), relateras till forskningsproblem och objekt. Ofta strävar man efter 
att  kombinera  kvalitativa  och  kvantitativa  arbetssätt  i  syfte  att  nå  en  så  allsidig 
belysning av ett forskningsområde som möjligt. (NE, 2004) 
 
Följande  förklaringar  av  kvantitativ  respektive  kvalitativ  data,  ges  av Gellerstedt 
(1997): 
 

”Kvantitativa data är siffror med hög precision som uppstår vid mätningar 
av väldefinierade egenskaper, exempelvis längd, vikt, kostnad, tid etc. 
 
Kvalitativa  data  finner  vi  ofta  i  undersökningar  av  något  abstraktare 
fenomen, där  skalan  inte  är  lika   numeriskt  exakt. Att bedöma  en ”elevs 
prestationer”  i  form av betyg, att ange sin ”attityd”  till en viss produkt, 
att bedöma ”graden  av  service”,  att  bedöma ”skönhet”  eller ”smärta”  är 
exempel på kvalitativa bedömningar.” 
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I detta examensarbete kommer inledande studier vara av kvalitativ karaktär då det 
gäller  att  ”fånga  upp”  de  kvalitetsbristkostnader  som  finns  i  verksamheten.  I  de 
flesta  fall  är  det  subjektiva  bedömningar  som  görs  av  individer  som  arbetar  i 
företaget, inte någon bakomliggande statistik som underlag utan mer med en känsla 
av de fel och brister som uppstår. Kvalitativ empiri har inhämtats genom spånskiva, 
intervjuer och samtal med medarbetare på LKAB. 
 
Fortsättningsvis när kostnadsutfall på de fel och brister som ska mätas (och går att 
mäta) ska utföras krävs det dataunderlag av kvantitativ natur. Detta ska dessutom 
ligga till grund för analys och åskådliggörande av kostnadernas fördelning,  i form 
av  diagram  samt  relationstalens  framtagande.  Det  mesta  av  den  kvantitativa 
empirin härrör från underhållssystemet (FUNKA), haveri och driftstörningsdatabas 
och ur produktionskommentarer från Produktionsplanering. 

3.4 Datainsamling 

Enligt  Bergman  &  Klefsjö  (1995)  är  insamling  av  data,  faktaunderlag,  ett  av  de 
viktigaste momenten, vid arbete med kvalitetsförbättringar. Dessutom är det ytterst 
viktigt  att  underlaget  framhäver  den  aktuella  frågan,  annars  framkommer  ett 
resultat som är felaktigt eller missvisande. (Ibid). 
 
Vidare säger Bergman & Klefsjö  (1995) att syftet med datainsamlingen måste vara 
tydlig: 
 

 Vilket är kvalitetsproblemet? 
 Vilka fakta behövs för att belysa problemet? 

 
När dessa frågor är besvarade är nästa steg datainsamling. 
 
Befring  (1994)  delar  in  datainsamlingen  i  tre  olika  strategier  som  används; 
observationer,  intervjuer eller enkäter. Dessa refereras  till  insamling av primärdata, 
där det primära  syftet är att detta  ska utgöra analysunderlaget  i undersökningen. 
(Ibid) 
 
Sekundärdata är data  som  redan  samlats  in  för andra avsikter än det egna arbetet. 
Detta måste  tas hänsyn  till  för att  syftena  skiljer  sig  från arbete  till arbete. Det är 
dock  att  rekommendera  att  en  forskare bör och kan  använda  sig  av  resultat  från 
andra  undersökningar  vid  den  personliga  analysen  (sekundäranalyser). 
Sekundäranalyser fungerar utmärkt som ett komplement och ett tolkningsunderlag 
vid dataanalyser av personliga arbeten. (Befring, 1994) 
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I detta arbete kommer både primär‐ och sekundärdata användas. Genom intervjuer 
erhålls  information  specifikt  för  detta  arbete. Nödvändig  sekundärdata  kommer 
bland annat att hämtas ur företagets avvikelserapportering, haveriutredningar samt 
ett antal databaser och litteratur.  

3.4.1 Studiebesök 

För  att  få  en  större  känsla  och  uppfattning  av  problemområdet  har  studiebesök 
gjorts. Dessa besök har genererat mer kunskap och återspegling av verkligheten. En 
ren verbal information har svårt att återge verkliga intryck och upplevelser. 

3.4.2 Spånskiva 

För  att  nyttja  fantasin  hos medarbetarna  inom  det  tänkta  området  anser Klefsjö, 
Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck, Sandström, (1999) att spånskiva (”brainstorming”) 
är en användbar metod vid informationsinsamlingsfasen. Det är ett arbetssätt där en 
grupp,  spontant,  tar  fram  idéer  eller  förslag.  Arbetssättet  hjälper  deltagarna  att 
stimulera  och  inspirera  varandra  samt  att  vara  kreativa  för  att  skapa  verbal 
information. Det  är  dock  viktigt  att  veta  vad  som  ska  uppnås med  spånskivan, 
Klefsjö mfl (1999) påtalar att metoden inte framkallar färdiga förslag eller lösningar 
utan bara en lista med nya idéer. 
 
För att eliminera riskerna att hämma deltagarna eller hindra deltagarnas kreativitet 
rekommenderar Sörqvist (2001) några viktiga regler att följa, se figur 3‐1: 
 

 Ingen kritik eller bedömning av givna förslag får förekomma 
 Låt alla deltagare ge ett förslag i taget i tur och ordning, så att 
alla involveras 

 Uppmuntra deltagarna att tänka okonventionellt och att bygga 
vidare på andras idéer 

 Målet är att generera en stor kvantitet förslag. Analys och 
kvalitativ granskning kommer senare. 

Figur 3‐1. Viktiga regler för spånskiva. Efter Sörqvist (2001), sida 73. 

Författaren anser  spånskivan vara  en bra  initiering  för att  få uppslag på de olika 
kvalitetsbristkostnaderna som finns i företaget och dessutom erhålls en hänvisning 
om var i verksamheten de stora områdena av kvalitetsbrister kan lokaliseras. 
 
Spånskivans konkreta utförande beskrivs närmare i resultatdelen, kapitel 5.3.1. 
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3.4.3 Intervju 

För  att  inhämta  en  mängd  information  är  det  lämpligt  att  använda  sig  av  en 
intervjuform,  gruppintervjuer,  där  deltagarna  har  möjlighet  att  få  uppslag  och 
fortsatta idéer av varandra (liknande spånskiva). Trost (2005) anser att denna form 
är gynnsam för att få fram deltagarnas erfarenheter och idéer, interaktionen mellan 
deltagarna  ger  goda  idéer  som  kan  ligga  till  grund  för planering  och  förbättring 
inom det tänkta området. Ytterligare finner Trost (2005) att det är en lämplig modell 
för  att  samla  teman  och  resonera  om  företeelser.  Gruppintervjuer  är  inte  att 
rekommendera  för  att  komma  åt  åsikter  och  attityder  då  många  faktorer  kan 
påverka ett negativt utfall som till exempel grupptryck vilket kan leda till att många 
samlas kring  en  åsikt, de  språksamma dominerar och de  tysta och blygas  åsikter 
försvinner, (Trost 2005). 
 
Då  de  flesta  av  respondenterna  arbetar  ute  i  produktionen  är  det  lämpligast  att 
utföra intervjuerna på arbetsplatsen. Befring (1994) benämner denna typ av intervju 
som fältintervju. 
 
Intervjuernas upplägg kommer både att vara av  informell och ostrukturerad samt 
strukturerad  prägel.  Befring  (1994)  beskriver  den  informella  och  ostrukturerade 
intervjun  som  ett  samtal  utifrån  vissa  teman  och  problemställningar  och  den 
strukturerade med en ingående intervjuguide med fasta frågor och svarsalternativ.  
 
Tanken med de fasta frågorna är att respondenten ska ledas in i rätt tankebanor fast 
samtidigt  ha  möjlighet  att  självständigt  tänka  ut  ett  svar.  Detta  föranleds  av 
arbetsområdets  karaktär,  kartläggning  av  kvalitetsbristkostnader,  som  är  vitt  och 
brett och möjligheterna till att finna olika kvalitetsbristkostnader inom denna typ av 
verksamhet  är  stor.  Dessutom  kan  de  olika  kostnadsparametrarna  skilja  sig  åt, 
emellan  de  olika  delprocesserna,  vilket  försvårar  användandet  av  fasta 
svarsalternativ. 
 
Det praktiska arbetet med intervjuerna beskrivs i kapitel 5.3.2. 
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3.5 Reliabilitet och validitet 

I  rapportsammanhang  talas det ofta om undersökningens  reliabilitet och validitet. 
Reliabiliteten  är  ett  mått  på  tillförlitligheten  och  validiteten  anger  rapportens 
giltighet. 
 
Bell (2000) påstår att ”om en fråga inte är reliabel, saknar den också validitet, men bara för 
att  reliabiliteten är hög behöver  inte validiteten vara hög. En  fråga kan  ju ge  samma  eller 
nästan samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad den är avsedd att mäta”. 
Ejvegård (2003) summerar reliabilitets‐ och validitetsgraden på följande sätt ”vid låg 
reliabilitet  hos  ett  mätinstrument,  så  blir  också  validiteten  låg.  God  reliabilitet  är  en 
nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för god validitet. 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten  anger,  enligt  Bell  (2000),  i  vilken  grad  ett  instrument  eller 
tillvägagångssätt  ger  samma  resultat  vid  olika  tidpunkter  men  med  lika 
förutsättningar.  
 
Befring (1994) anser att den grundläggande frågan vid reliabilitetsbedömning är om 
mätfelen  är  reducerade  till  ett minimum  och  i  vilken  grad  som mätresultaten  är 
stabila och precisa. Befring (1994) påtalar även att reliabiliteten  i första hand beror 
på  att  felfaktorer  och  subjektiva  värderingar  i  så  liten  utsträckning  som möjligt 
påverkar data vilket  resultatet blir om  strukturerade datainsamlingsmetoder med 
fasta svarsalternativ används. 
 
I inledningsfasen av arbetet handlar det mycket om kvalitativa undersökningar för 
att i slutskedet övergå till att inhämta kvantitativ data. Befring (1994) menar att en 
kvalitativ fallstudie utvecklas eftersom och kan inte riktigt fastställas i förväg. Med 
detta  som underlag  säger Befring  (1994)  vidare  att  begreppet  reliabilitet  inte  kan 
tillämpas på ett meningsfullt sätt. 
 
Reliabiliteten på det utförda arbetet, vid det kvalitativa datainsamlandet, bedömer 
författaren vara relativt  låg. Detta grundar sig på att om samma personer, fast vid 
ett annat  tillfälle, hade  ingått  i spånskivan och  intervjuerna hade  förmodligen  inte 
resultatet blivit densamma. Dels  så har deltagarna  fått  större kunskap  om  ämnet 
samt hunnit tänka  igenom på vilket sätt man hade kunnat göra saker annorlunda. 
För  att  förstärka  reliabiliteten  har  alla  intervjuer  och  tillika  spånskiva  skett med 
författaren vilket har lett till att eventuella frågetecken och oklarheter har kunnat tas 
upp.  
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Vidare har författaren skickat de utförda intervjuerna till de deltagande personerna 
för att se att svaren uppfattats korrekt. Dessutom har vid öppna dialoger, i den mån 
det gått och accepterats, med medarbetare ute i verksamheten bandspelare använts 
för att minimera risken att relevant information försvinner. 
 
Det  insamlade  kvantitativa datamaterialet  anser  författaren  ge  en  hög  reliabilitet. 
Siffrorna  är  jämförda mellan  olika  databaser,  framförallt  från  underhållssystemet 
FUNKA och från produktionsplanering. För att inte riskera att dubbelbokföra några 
poster  har  ytterligare  utredning  gjort med  underhållsingenjörer  och medarbetare 
från produktionsplanering.  

3.5.2 Validitet 

Validitetens mått baseras på om en specifik fråga mäter eller beskriver det som den 
avser att mäta eller beskriva, (Bell 2000). 
 
Begreppet kvalitetsbristkostnader är inte vedertaget inom företaget och redovisning 
och uppföljning saknas i företagets redovisningssystem, detta medför att det finns 
risk att validiteten inledningsvis är låg. För att minimera risken och öka validiteten 
har vid utförande av spånskiva och intervjuer alltid en genomgång av begreppet 
och dess definition gjorts. Detta för att klargöra vad kvalitetsbristkostnader är, 
varför dessa ska mätas och vad som önskas åstadkommas med dessa. Dessutom har 
exempel på företagsspecifika parametrar tagits upp, för att förståelsen inom den 
egna verksamheten ska erhållas. Deltagare i spånskiva, intervjuer och samtal är från 
olika hierarkiska nivåer i organisationen vilket medför att validiteten ökar, dels så 
erhålls ”input” från dem som arbetar ute i produktionen och dagligen lever med de 
fel och brister som existerar och dels fås ”input” från ledningen som har det 
övergripande ansvaret över ekonomin och vet vad de fel och brister som uppstår 
kostar verksamheten.  
 
När vald modell och parametrar är framtagen gås detta igenom med framförallt 
cheferna inom respektive verk, för att få en återkoppling att det är relevant struktur 
och spegling av den verklighet som existerar. 
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4 Teoretisk referensram 

I detta  kapitel  beskrivs,  enligt  författaren,  relevanta  teorier  för  att uppnå  en  förståelse  för 
ämnet och arbetet, samt utgöra ett fundament för analys av det framtagna materialet och för 
att slutligen kunna dra slutsatser av resultatet.  

4.1 Kvalitet 

Tillvaron uppfattas och upplevs olika för varje enskild individ. Livsnödvändigheter 
som boende, föda, kommunikation, hälsovård, arbete, rekreation, nationell säkerhet 
kan betraktas  som produkter och  som  för övriga produkter  i  samhället,  finns det 
behov och förväntningar av dessa. Om dessa produkter inte är lämpade för avsedd 
användning kan de brister  som uppstår  resultera  i  fatala händelser  som dödsfall, 
invaliditet, obehag och ekonomiska förluster. (Sandholm 2001) 
 
När  en  användare,  av  olika produkter, pratar  om kvalitet baseras detta  oftast på 
produktens  lämplighet  för användning. Användningsbegreppet omfattar  inte bara 
brukaren  av  produkten  utan  detta  inkluderar  även  aktiviteter  före  brukarens 
användning. I framtagning av en produkt/tjänst ska varje fas uppnå en kvalitet som 
är  lämplig  för  användning  i  samtliga  efterföljande  faser,  dvs.  i  tillverkning, 
emballering, lagring, distribution och slutanvändning. (Sandholm 2001) 
 
Bergman & Klefsjö (1995) definierar kvalitet på följande sätt: 
 

”Kvaliteten på en produkt  (vara eller  tjänst) är dess  förmåga att  tillfredsställa, 
eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.” 

 
För vidare definitioner av kvalitet, se figur 4‐1. 

”Kvalitetsbristerna utgörs av samhällets totala 
förluster orsakade av produkter efter dess leverans”

Genichi Taguchi 

”Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller 
en företeelse som ger dess förmåga att 

tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov”
SS‐EN ISO 8402 (SS‐EN ISO 9000) 

”Conformance to requirements” 
Philip Crosby 

”Quality should be aimed at the customers,  
present and future” 
Edward Deming 

”Fitness for use” 
Joseph Juran 

Figur 4‐1. Några olika definitioner av begreppet kvalitet. Efter Bergman & Klefsjö, (1995), s 16 
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Författarens känsla och uppfattning om innebörden av kvalitet stämmer väl överens 
med  Bergman  &  Klefsjös  definition.  Uppnår  eller  överträffar  en  produkt  de 
förväntningar  som  finns uppstår ett välbefinnande men om det motsatta  inträffar 
uppstår irritation med ett resultat som ofta leder till ett val av en annan leverantör. 
 
Sandholm  (2001) ger  följande  tre  förutsättningar som ger grunden  till hur kunden 
uppfattar varor och tjänsters kvalitet: 
 

 Egenskaper som tillfredsställer kundbehov 
 Egenskaper som är oväntade men positiva för kunden 
 Förekomst av brister och fel 

 
Om  dessa  inte  uppfylls  leder  det  till missnöjda  kunder  och  ökade  kostnader  för 
företaget,  (ibid). Ytterligare en aspekt som  inte Sandholm  (2001)  tar upp är att det 
även kan leda till förlorade intäkter, då missnöjda kunder kan vända sig till någon 
annan som tillhandahåller en likadan/liknande vara eller tjänst. 
 
Sandholm (2001) uppvisar två sätt att förbättra kvaliteten på varor och tjänster, sett 
ur  kundens  aspekt.  Detta  sker  genom  att  dels  tillföra  egenskaper  som  möter 
ytterligare kundbehov samt minska förekomsten av brister och fel. 
 
Vid tillförande av egenskaper resulterar det i: 
 

 Ökad kundtillfredsställelse 
 Större efterfrågan 
 Bättre konkurrenskraft 
 Större marknadsandelar 
 Ökade intäkter 
 Nöjdare personal 

 
Eliminering av brister och fel ger: 
 

 Minskat kundmissnöje 
 Minskad felförekomst 
 Ökad kapacitet 
 Minskade kostnader 
 Minskat missnöje hos personal 
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4.1.1 Interna och externa kunder 

Begreppet kvalitet relateras oftast till företagets externa kunder men inom företaget 
finns  det  interna  kunder  som  även  de  har  behov  och  förväntningar.  För  att  ge 
möjligheten för de interna medarbetarna måste även deras behov och förväntningar 
uppfyllas.  Om  de  interna  kunderna  sätts  åt  sidan  kan  de  i  förlängningen  ge 
otillfredsställda externa kunder. (Bergman & Klefsjö, 1995) 

4.1.2 Offensiv kvalitetsutveckling  

Offensiv  kvalitetsutveckling  är  en  svensk  översättning  av  Total  Quality 
Management, TQM. (Bergman & Klefsjö, 1995) 
 
Med  offensiv  markerar  Bergman  &  Klefsjö  (1995)  att  det  handlar  om  att  aktivt 
förebygga, förändra och förbättra och inte kontrollera och reparera. Med utveckling 
framhäver  ovanstående  författare  att  kvalitetsarbete  är  en  ständigt  pågående 
process  och  det  handlar  i  lika  stor  utsträckning  om  att  utveckla  de  inblandade 
människorna som att utveckla produkter och processer. 
 
Sörqvist  (2001), med många andra,   använder begreppet Totalkvalitet när de pratar 
om  TQM.  Sörqvist  (2001)  sammanfattar  några  gemensamma  grundläggande 
värderingar  för  framgångsrika  företag, se  figur 4‐2. Dessa värderingar  ligger även 
till grund för Utmärkelsen Svensk KvalitetTPF

7
FPT 

Kundorientering  Engagerat ledarskap  Allas delaktighet 
Kompetensutveckling  Långsiktighet  Samhällsansvar 
Processorientering  Förebyggande åtgärder  Ständiga förbättringar 
Lära av andra  Snabba reaktioner  Faktabaserade beslut 
Samverkan 

Figur 4‐2. De grundläggande värderingarna för Utmärkelsen Svensk Kvalitet ger en bra bild av innebörden av 
TQM. Efter Sörqvist (2001), sida 20. 

                                                 
TP

7
PT En kvalitetsutmärkelse i Sverige, instiftat 1992 av SIQ, Institutet för 
kvalitetsutveckling 
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4.1.3 Kvalitet och lönsamhet 

Syftet då  företag arbetar med kvalitetsarbeten är  att  i  slutändan  få nöjda kunder, 
internt  och  externt,  samt  en  effektivare verksamhet.   Om de  interna kunderna  är 
nöjda resulterar detta  i ökad motivation och arbetsglädje och de externa kunderna 
blir  lojala  och  kan  även  tänka  sig  att  betala  ett  högre  pris  för  verksamhetens 
produkter. (Sörqvist, 2001) 
 
Vid effektivisering elimineras eller minskas de icke värdeskapande kostnaderna. En 
uppskattning av vad som icke är värdeskapande och värdeskapande måste utföras 
för att inte riskera vid en nedskärning ta med de värdeskapande kostnaderna. (Ibid) 
 
Sörqvist  (2001)  definierar  lönsamheten  enligt  formel  1,  där  tillgångarna 
representerar summan av företagets omsättnings‐ och anläggningstillgångar.   
 
Kvalitet är starkt kopplat till företagets lönsamhet  då ökad kvalitet  leder till ökade 
intäkter, minskade kostnader och ett minskat behov av vissa tillgångar. 
 
 

TILLGÅNGAR
KOSTNADERINTÄKTERLÖNSAMHET −

= (1)  
 
Formel  1.  En  organisations  lönsamhet.  En  förbättrad  kvalitetsnivå  kan  påverka  intäkter,  kostnader  och 

tillgångar på ett fördelaktigt vis. Efter Sörqvist (2001), sida 21. 

4.2 Kvalitetsbristkostnader 

Det  finns  en  mängd  begrepp  för  att  symbolisera  kostnader  relaterade  till 
kvalitetsområdet.  Inledningsvis  talades det om kvalitetskostnader,  introducerat av 
Juran på 50‐talet, men detta leder lätt till att en tolkning av ordet skulle innebära att 
kvalitet kostar pengar, när det  i själva verket är brist på kvalitet som är kostsamt. 
Detta har bidragit till att begreppet kvalitetsbristkostnader fått större fäste, just för att 
beteckna kostnader för bristande kvalitet. Andra begrepp som är kännetecknade för 
kostnader  relaterade  till  kvalitetsområdet  är  kvalitetsrelaterade  kostnader  och  icke 
värdeskapande kostnader. (Sörqvist, 2001) 
 
Kvalitetsbristkostnader, sett som kostnader för avvikelse från krav, har traditionellt 
betraktats ur  ett produktionsrelaterat perspektiv. De  negativa  effekterna  av detta 
synsätt  leder  till  att  de  specifikationer  som  avvikelserna  sker  från  ofta  inte 
fullständigt representerar kundens uttalade, underförstådda och omedvetna behov.  
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Vidare menar  Sörqvist  (2001)  att  en  stor  andel  av  de  verkliga  kostnaderna  som 
utgörs  av  administrativa  kostnaderna,  marknadseffekter,  effektivitets‐  och 
flexibilitetsbrister  mm  uteblir  när  endast  beaktningarna  ses  ur  ett 
produktionsrelaterat perspektiv.  
 
Sörqvist (2001) definierar kvalitetsbristkostnader som: 
 

”De totala förluster som uppstår genom att ett företags 
produkter och processer inte är fullkomliga” 

 
Med  förluster  avser  Sörqvist  (2001)  samtliga  effekter  som  kvalitetsbrister  har  på 
företagets intäkter, kostnader och tillgångar. 
 
Författaren anser att Sörqvist  (2001) definition av kvalitetsbristkostnader  förklarar 
begreppet på ett klart och tydligt sätt. 

4.2.1 Vad innebär kvalitetsbrister? 

När  en  produkt  (vara  eller  tjänst)  inte  tillgodoser  kundens  samtliga  behov 
uppkommer  kvalitetsbrister.  Vid  definitionen  av  kund  åsyftas  både  externa  och 
interna kunder vilket leder till att problemen att ta hänsyn till gäller både vad den 
externa kunden och vad alla medarbetare i företaget upplever. (Sörqvist, 2001) 

4.2.2 Kvalitetsbristkostnadernas indelning 

Feigenbaum  införde en kostnadsindelning på 1950‐talet och  som  förekommit  i de 
flesta kvalitetskostnadsmodeller. Enligt denna modell delades kostnaderna in i fyra 
kategorier;  förebyggande‐,  kontrollkostnader  samt  interna‐  och  externa  felkostnader. 
Bakgrunden till modellen var att tydliggöra att vid en ökning av det förebyggande 
verksamheten  blev  resultatet  en  minskning  av  verksamhetens  totala 
kvalitetskostnader, se figur 4‐3. (Sörqvist, 2001) 
 

Interna felkostnader

Externa felkostnader

Kontrollkostnader

Förebyggande kostnader
Nuläge  Mål

Figur 4‐3. Genom att satsa på förebyggande verksamhet kan de totala kvalitetsbristkostnaderna minskas. Efter 
Sörqvist (2001), sida 35 
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Idag är det vedertagna benämningen kvalitetsbristkostnader, som nämnts tidigare, 
för att klargöra att det är bristande kvalitet som kostar pengar vilket leder till att de 
tre kategorier som återstår är kontrollkostnader, interna‐ och externa felkostnader. (Ibid). 
 
Sörqvist (2001) beskriver de tre olika kategorierna enligt: 
 

 Kontrollkostnader 
 
Kostnader för att kontrollera att rätt kvalitet levereras i alla led. Kostnader som 
omfattas i denna kategori kan vara kostnader för kontroll, inspektion, 
övervakning, revision i verksamhetens alla delar. 
 

 Interna felkostnader 
 
Definieras som förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå som 
upptäcks före leverans till extern kund. Till ex kostnader för omarbete, 
kassationer, förseningar, ineffektiviteter, felanalys, omkontroll och 
värdeminskning i verksamhetens alla delar. 
 

 Externa felkostnader 
 
Förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå som upptäcks efter 
leverans till extern kund. Denna kategori består i regel av kostnader för t ex 
reklamationer, garantier, återkallanden, böter, förlorade intäkter och badwill. 

 
För närmare beskrivning av vad som ingår i de olika kostnadsposterna, se bilaga 1. 

Kvalitetsbristkostnadernas nivåindelning 

Sörqvist  (2001)  har  delat  in  kostnaderna  i  fem  nivåer;  traditionella 
kvalitetsbristkostnader, dolda kvalitetsbristkostnader, förlorade intäkter, kundernas 
kostnader och samhällsekonomiska kostnader. Denna uppdelnings härkomst beror 
på att i praktiken är det stor variation på graden av svårighet att mäta kostnaderna 
och vissa går det över huvud taget inte att mäta. Vissa kostnader går att uppskatta 
och vissa förblir okända.  
 
De  traditionella  kostnaderna  kan  beskrivas  som  toppen  av  ett  isberg  där  de 
traditionella  kostnaderna  utgör  toppen  och  de  inte  lika  synliga  och  mätbara 
kostnadsnivåerna ligger under ytan, se figur 4‐4, sidan 23. 
 

 
22 



 
Kapitel 4 – Teoretisk referensram 

De olika nivåerna, beskrivna av Sörqvist  (2001),  framställs  i efterföljande  stycken, 
nivå 1 till nivå 5. 
 

 
Figur  4‐4.  De  traditionella  kvalitetsbriskostnaderna  utgör  endast  en  liten  del  av  de  verkliga 

kvalitetsbristkostnaderna. Efter Sörqvist (2001), sida 39. 

Nivå 1. Traditionella kostnader 
 
Denna  kategori  är  den mest  uppenbara  och  främst  knuten  till  varutillverkande 
företag. Uppkomsten av dessa kostnader beror  i  första hand på  tillfälliga problem 
som stör verksamheten, medan de problem uppkomna av kroniska problem förblir 
dolda.  Även  en  enkel mätning  av  de  traditionella  kvalitetsbristkostnaderna  kan 
fungera som ett underlag, dock bristfällig, för initiering av förbättringsåtgärder. Det 
bristfälliga underlaget kan medföra en risk att väsentliga problemområden förbises 
och felaktiga prioriteringar sker. 
 
Nivå 2. Dolda kvalitetsbristkostnader 
 
Resterande kostnader som omedelbart drabbar verksamheten hamnar under denna 
kategori. Dock är de dolda  i  företagets  ekonomiska  redovisningssystem. Exempel 
på  dolda  kvalitetsbristkostnader  kan  vara  direkt  lön,  direkt  material, 
tillverkningsomkostnader mm. 
 
Nivå 3. Förlorade intäkter 
 
Denna  kostnadsposts  uppkomst  beror  på  varor  och  tjänster  som  nått  ut  till 
marknaden  och  inte  uppfyller  slutkundens  samtliga  behov,  vilket  leder  till  att 
kunden  upplever  fel  och  brister  hos  produkten.  Detta  i  sin  tur  kan  resultera  i 
förlorad goodwill  för  företaget och  i slutändan minskad  försäljning och  förlust av 
presumtiva kunder. 
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Nivå 4. Kundernas kostnader 
 
Innebär att slutkunden drabbas av  förluster orsakade av bristande kvalitet  i något 
led. Denna kategori är  starkt kopplat  till kostnaderna  för  förlorade  intäkter, då det 
kan generera  försämrad goodwill  för det  levererande  företagets av att en produkt 
med bristande kvalitet orsakar stora kostnader för kunden. 
 
Nivå 5. Samhällsekonomiska kostnader 
 
Under denna kategori hamnar de förluster som drabbar samhället i övrigt, orsakade 
av bristande kvalitet hos processer och produkter. Dessa parametrar kan vara bland 
annat  vara  miljöförstöringar,  socioekonomiska  kostnader  mm.  En  viktig 
kostnadspost,  sett ur  företagets perspektiv, att vara medveten om  för att även på 
kort sikt bli tvungen att betala för en del av dessa genom till exempel miljöavgifter, 
böter och marknadseffekter. 

4.2.3 Kostnadernas rörlighet 

Kvalitetsbristkostnader kan som övriga kostnader bedömas som  fasta eller rörliga. 
Kostnader som snabbt förändras vid en kvalitetsförändring klassificeras som rörliga 
och de kostnader med långsam förändring kategoriseras som fasta. Det är viktigt att 
kunna  avgöra  kostnadernas  rörlighet  vid  analys  av  kvalitetsbristkostnader,  på 
grund av att händelse och kostnad kan uppstå vid olika tidpunkter, vilket kan vara 
av  stor  vikt  vid  uppföljning  av  kvalitetsaktiviteter.  Vidare  kan  kunskapen  om 
kostnadernas rörlighet  indikera på vilken frekvens mätningarna ska ske. (Sörqvist, 
2001) 

4.2.4 Varför mäta och följa upp kvalitetsbristkostnader?  

Campanella  (1999) påtalar att det mest kostsamma  scenariot  inträffar när kunden 
upptäcker brister och fel. Ur figur 4‐5 kan kostnadsjämförelser ses beroende på var 
felen och bristerna upptäcks.  

$  $ $ 
Kunden finner fel och 
brister i den levererade 
produkten. 

Fel och brister 
upptäcks innan 
leverans.

Arbete med att förebygga fel 
och ständiga kvalitets 
förbättringar.  

Figur 4‐5. Ekonomiska konsekvenser av fel och brister. Efter Campanella (1999), sida 8. 
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Med detta visar Campanella  (1999) att det  lönar  sig att arbeta med  förebyggande 
åtgärder och kvalitetsförbättringar  för  att på  så  sätt  reducera  icke värdeskapande 
kostnader och som i sin tur ökar lönsamheten.  
 
Höglund  &  Rindstål  (1996)  har  ytterligare  några  argument  för  att  mäta 
kvalitetsbristkostnader; 
 

 Ett av många sätt att identifiera problemområden. 
 Medvetenheten om kvalitetsbristkostnader stimulerar övrigt kvalitetsarbete. 
 Vetskapen  om  kostnaderna  och dess  fördelning möjliggör  att prioritera  bland 
knappa resurser. 

 Medger uppföljning och utvärdering av det utförda kvalitetsarbetet. 
 
Höglund & Rindstål  (1996) poängterar dock att det är  svårt och  förmodligen  inte 
lönsamt att ha ett  system  som  följer upp alla kvalitetsbristkostnaderna utan bästa 
resultat erhålls med specifika parametrar som företaget valt att mäta. 
 
Strategin för att använda kvalitetsbristkostnadssystem har Campanella (1999) delat 
in i fyra punkter.  
 

1) Sträva efter att minska felkostnaderna till 0 
2) Satsa på de ”rätta” förebyggande aktiviteterna för att skapa förbättringar 
3) Minska kontrollkostnaderna enligt uppnådda resultat 
4) Kontinuerligt utvärdera och  leda  in  förebyggande åtgärder  för att uppnå 

ytterligare förbättringar. 
 
Strategin baseras på att vid varje fel finns det en grundorsak, varje fel kan förhindras 
och förebyggande är alltid billigare. 

4.2.5 Tillämpningsområden för uppföljning av kvalitetsbristkostnader 

Sörqvist  (2001) har sammanfattat  tre olika användningsområdena  för att  följa upp 
kvalitetsbristkostnader: 
 

 Påverka synsätt och kvalitetsbegreppet konkretiseras 
Överförs effekterna av bristande kvalitet till pengar förstår alla, chefer och 
medarbetare, betydelsen av resultatet. En uppfattning av vad det kostar att göra 
fel ökar oftast motivationen till att undvika fel. Genom att ledarna får en 
uppfattning om den stora vinstpotential som genereras av minskade 
kvalitetsbristkostnader erhålls en ökad drivkraft att arbeta med problem samt 
ger underlag för motiv till kvalitetsinvesteringar.  
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Kvalitetsbristkostnader kan även användas som övergripande kvalitetsmål 
eftersom de reflekterar kvalitetens effekter på verksamhetens lönsamhet. 
 

 Påvisa problemområden och prioritera mellan dessa 
Genom att studera kvalitetsbristkostnadernas fördelning i verksamheten kan ett 
effektivt förbättringsarbete utföras, detta genom att prioritera 
förbättringsområdet där de största förtjänsterna kan erhållas. 
 

 Följa upp och utvärdera 
Mätningen av kvalitetsbristkostnader medför även att kvalitetsstyrning kan ske 
genom att upptäcka en ogynnsam trend och korrigerande åtgärder kan sättas in. 
Vidare erhålls en återkoppling av det utförda arbetet, lärdom och utveckling av 
kommande arbeten erhålls. 

4.2.6 Mätning av kvalitetsbristkostnader 

Kvalitetsbristkostnader kan mätas på en mängd olika sätt. Sörqvist  (2001) delar  in 
mätningarna  i  kartläggning  av  kvalitetsbristkostnader  vid  enstaka  tillfällen  och 
uppbyggande av mätsystem som kontinuerligt mäter kvalitetsbristkostnaderna.  
 
För att utföra ett systematiskt förbättringsarbete kan steg ett utgöra en kartläggning 
av de  totala kvalitetsbristkostnaderna  för  att  i  steg  två  följa upp viktiga och/eller 
stora kvalitetsbristkostnader fortlöpande via ett enkelt mätsystem. (Sörqvist, 2001) 
 
Syftet  med  kartläggningen  är  att  identifiera  och  avgöra  företagets 
kvalitetsbristkostnader. Tillgänglig  information  i kombination med uppskattningar 
utgör basen för kartläggningen. (Sandholm, 2001). 
 
Vid en kartläggning är att arbete i projektform att föredra, detta för att arbetet ska få 
den  nödvändiga  prioritet  som  krävs.  Ytterligare  positiva  effekter  är  att  grundlig 
planering görs,  tillgången på resurser och personal säkerställs samt väldefinierade 
mål. Dessutom erhålls en tydlig  ledarroll. Det bör eftersträvas enkelhet under hela 
kartläggningen  för  att  eliminera  eller minska  risken  för problem. Detta  är  ytterst 
viktigt  i  inledningsskedet  då  projektgruppen  saknar  erfarenhet  och  kompetens. 
Gruppsammansättningen  bör  vara  av  tvärfunktionell  karaktär  för  att  uppnå 
effektivitet. För att gruppen ska besitta ekonomiska kunskaper bör en ekonom delta 
för  att  kunna  skatta  de  identifierade  felen  och  bristerna  och  personal  från 
kvalitetsavdelning  som  ge  den  nödvändiga  utbildningen  inom  området.  
(Sörqvist, 2001) 
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Sörqvist  (2001)  har  utarbetat  en  arbetsmodell  för  kartläggning  av 
kvalitetsbristkostnader, se figur 4‐6. 
 

Förberedelser  Planering Genomförande Efterarbete

Förankring 
Omfattning 
Projektgrupp 
Utbildnin

Avvikelseanalys  Analys 
Rapportering 
Utvärdering 

Information 
Förarbete

Figur  4‐6.  Metod  för  kartläggning  av  kvalitetsbristkostnader  och  principen  för  avvikelseanalysen.  Efter 
Sörqvist (2001), sida 65 och 75. 

 
För närmare beskrivning av de ingående momenten i arbetsmodellen, se bilaga 2. 
 
Den praktiska tolkningen och utförandet av Sörqvist (2001) arbetsmodell 
resulterade i följande: 
 
Förberedelser 
Förankring:  Handledaren på företaget förankrar det kommande arbetet 

med respektive verksamhetschef. Varje verksamhetschef 
har då en möjlighet att komma med synpunkter samt ge 
sitt medgivande. 

 
Omfattning:   Området som granskas består av Produktion Förädla i 
    Kiruna, vilket omfattas av sovrings‐, anriknings‐ och  

pelletsverk. Diskussioner om områdets avgränsning har 
uppkommit för att eventuellt avgränsa området ytterligare 
men fastställdes slutligen att det ursprungliga skulle gälla. 

 
Projektgrupp:  I detta arbete varierar ”projektgruppen” under arbetets 

gång men synpunkter och delaktighet intas från 
produktion, underhåll, kvalitet och ekonomi. Ytterligare att 
tillägga är att deltagarna som deltar kommer ifrån olika 
hierarkier i organisationen. 

 

g 

Identifiera 
fel och brister

Fastställ 
resursförbrukning 

Kostnadsbestämning
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Utbildning:  Det förutsätts att deltagarna har de grundläggande 
kunskaper inom kvalitetsområdet. Dock inför varje 
sammankomst med nytillkomna deltagare hålls en 
genomgång av begreppet kvalitetsbristkostnader och dess 
innebörd. 

 
Planering 
Information:  Alla deltagare informeras om sammankomsttillfällen samt 

ungefärliga tidsåtgång, detta för att de få en uppfattning av 
tidsbehovet för dem i projektet. 

 
Förarbete:  Förarbete för detta projekt går ut på att få en samling av 

företagsspecifika kvalitetsbristkostnader. För att generera 
fram dessa anordnas det en spånskiva och gruppintervjuer. 

 
Genomförande 
Avvikelseanalys:  Identifiering av de fel och brister som finns i verksamheten 

för att därefter fastställa de resurser för de olika posterna 
och slutligen bestämma kostnaderna för dessa. 

 
Efterarbete 
Analys:  De erhållna datamaterialet analyseras.  
 
Rapportering:  Arbetet presenteras i muntlig‐ och skriftform. Den 

muntliga presentationen sker både för LKAB och 
universitetet och den skriftliga mynnar ut i en rapport som 
tillhandahålls till företaget och universitetet. 

 
Utvärdering:  Arbetet och kartläggningen utvärderas. Erfarenheter och 

kunskaper dokumenteras i rapporten och huvuddelen av 
erfarenheterna presenteras i form av förslag till fortsatta 
arbeten för företaget. 
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5 Resultat 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet när det gäller använda metoder och angreppssätt 
för  att  uppnå  syftet  med  arbetet  att  kartlägga  kvalitetsbristkostnader  inom  Produktion 
Förädla i Kiruna. Kapitlet omfattas även av en summering av det framkomna resultatet samt 
analyser av det framtagna materialet. 

5.1 Studiebesök 

Det  valda  området  är  Produktion  Förädla  i  Kiruna  och  det  består  av  sovrings‐, 
anriknings‐ och kulsinterverk. Besöken på alla verken hade ett  liknande upplägg, 
med start av en genomgång av processen för att därefter gå ut i verksamheten och 
se  det  i  verklighet.  Detta  gav  en  god  bild  av  den  enorma  maskinpark  och 
processflöden  som  sker  inom  verksamheten,  vilket  även  gav  indikationer  om  de 
svårigheter som kan uppstå vid kartläggningsarbetet. 

5.2 Ekonomi, Produktion Förädla Kiruna 

Inför datainsamlingen gjordes  ett besök hos Controllern  för Produktion Förädla  i 
Kiruna. Controllern, som nämnts  tidigare, har även utfört ett examensarbete  inom 
området. Besöket gjordes dels med tanke på att  inhämta erfarenhet av det tidigare 
examensarbetet  samt  få  en  bakgrund  av  de  tidigare  mätningar  av 
kvalitetsbristkostnader som utförts under 1999. Intervjuunderlaget, se bilaga 3. 

5.3 Datainsamling 

Grundläggande  val  av  att  samla  in  datamaterial  grundades  på  lämpliga 
rekommendationer  från  teorilitteraturen.  I  avsnitt  5.4.1  fram  till  5.5  beskrivs  det 
praktiska arbetet för datainsamlingen. 

5.3.1 Spånskiva 

Handledaren  på  företaget  hade  förankrat  arbetet  med  berörda  personer,  tillika 
valda som kontaktpersoner för respektive verk. En uppskattning på tidsåtgången av 
de  ingående momenten, utfördes av  författaren,  för att varje kontaktperson  skulle 
kunna  göra  en  bedömning  om möjligheten  att  själva delta  alternativt utse någon 
annan. Slutligen bestod gruppen av författaren, en verkschef, tre processingenjörer 
och  en  underhållsingenjör.  Syftet  med  spånskivan  var  att  generera  fram 
företagsspecifika kvalitetsbristkostnader. 
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Spånskivan  inleddes med en kort  introduktion av  författaren, bakgrund och  syfte 
med  examensarbetet  och  grundläggande  information  om  kvalitetsbristkostnader. 
Informationen avslutades med frågor och påståenden, se figur 5‐1, för att deltagarna 
skulle hamna i rätt tankeinriktning inför idégenereringen.  

Vad är det som gör och påverkar att företagets 
produkter och processer inte är fullkomliga? 

 
 Vad är det som begränsar/hindrar att  
processen/arbetet fortlöper utan hinder? 

 Faktorer som orsakar produktionsförluster 
 Vad påverkar att ej maximalt utbyte uppnås? 

 
Figur 5‐1 Stödfrågor/påståenden vid spånskiva 

Innan  identifieringsarbetet delades gula post‐it  lappar ut och  anvisningar  för hur 
deltagarna skulle markera på lappen för att visa från vem idéen kom ifrån. Detta för 
vid  eventuella  oklarheter  kunna  återkomma  till den  som  skrivit  lappen. Enhetlig 
färg  valdes  på  post‐it  lapparna  för  att  inte  kunna  peka  ut  någon  direkt  förrän 
genomgång av  lappar  skulle  ske. För att  inte hämma kreativiteten hos deltagarna 
togs även de grundläggande reglerna (se avsnitt 3.5.1) för spånskivor upp.  
 
Tillvägagångssättet vid identifieringsarbetet utspelades på följande sätt: Deltagarna 
fick den tid som krävdes för att på egen hand tänka ut de olika kvalitetsbrister som 
existerar  inom den egna verksamheten och när  tankeverksamheten börjat avta  tog 
författaren och avslutade den individuella idégenereringen. Därefter fick deltagarna 
gå  igenom  sina  lappar  i  tur  och  ordning. Genom  diskussioner  i  gruppen  om  de 
framkomna  lapparna  kom  även  modifieringar  och  nya  förslag  fram.  När  alla 
lapparna  hade  diskuterats  avstannade  förslagsarbetet.  Innan  fortsatt  arbete med 
lapparna,  vidtogs  diskussioner  om  vilken  modell  som  hade  varit  lämplig  att 
använda i företaget. Författaren visade några olika alternativ, se bilaga 4. Efter noga 
överläggning  beslutade  deltagarna  och  författaren  att  använda  sig  av  följande 
modell, se figur 5‐2. 
 

Utrustningshaverier Interna felkostnader Externa felkostnader Kontrollkostnader

Kvalitetsbristkostnader

 
Figur 5‐2. Förslag på kvalitetsbristkostnadsmodell för LKAB 
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Det fanns dock en parameter som inte sträckte sig till konsensus, kontrollkostnader. 
Motivering  till  dem  som  var  emot  att  ta  med  denna  parameter  var  att  vid 
kartläggningsarbete  och  förbättringsåtgärder  av  övriga  kvalitetsbristkostnader  så 
minskas  denna  post  automatisk.  Beslut  togs  om  att  ta  reda  på  hur  denna 
verksamhet fungerar för att därefter avgöra om denna ska ingå eller inte. 
 
Vidare  delades  deltagarna  in  i  två  grupper  för  att  gruppvis  kategorisera  in  de 
framtagna lapparna i modellen enligt figur 5‐2. När grupp ett gjort sin uppdelning 
var det dags för grupp två att se om de var överens med resultatet. Oklarheter och 
meningsskiljaktigheter mellan de två grupperna togs upp tills en överenskommelse 
var nådd. 
 
För  att  se  den  uppkomna  datainsamlingen  av  företagsspecifika 
kvalitetsbristkostnader gå till bilaga 5. 

5.3.2 Intervjuer 

Efter  utförd  spånskiva  fastställdes  att  de  framkomna  svaren  vara  av  för  hög 
komplexitet. Med den begränsade tiden och det stora området att täcka upptäcktes 
det att det är  inte skulle medges att gå ner på den detaljnivå som  framkom under 
spånskiva, detta medförde  att  angreppssättet måste modifieras.  I bilaga  1  skriver 
Sörqvist (2001) att det är gynnsamt med en enkel och begränsad kartläggning. Detta 
ledde till, efter samtal med en av processingenjörerna, att försöka leda in deltagarna 
under  fortsatta  intervjuer att  tänka  i  större  skala. Rent praktisk  innebär det att  se 
gränssnitten  mellan  de  olika  verksamheterna  (sovrings‐,  anriknings‐  och 
pelletsverk)  för  att  därefter  tänka  på  vilka  krav  som  ställs  av  tidigare  led  och  i 
efterföljande  led,  se  figur  5‐3  för  illustration.  De  kraven  som  inte  uppnås  och 
orsakerna till dessa kan anses som kvalitetsbristkostnader. 
 

Sovringsverket 
(KS) 

Anrikningsverket
(KA) 

Kulsinterverk 
(KK) 

gränssnitt  gränssnitt

 
 

 
 
Figur 5‐3. Övergripande flödesschema av process vid Produktion Förädla Kiruna 
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Intervjuer med processoperatörer 

Processoperatörer  är  de  medarbetare  som  styr  och  övervakar  processen.  De 
meddelar  även  driftspersonalen  om  de  fellarm  och  störningar  som  sker  samt  tar 
hand om de  entreprenörer och  interna  leverantörer  som är på plats  för att utföra 
olika uppdrag. Operatören arbetar även ute i driften vilket förutom god kännedom 
om  processflödet  ger  en  bra  känsla  och  uppfattning  om  hur  verksamheten  i 
praktiken fungerar. 
 
Upplägget för intervjuerna och frågorna, inom de olika delprocesserna, var likadana 
med undantaget att vissa  frågor var  tvungna att omformuleras beroende på vilket 
gränssnitt som skulle tas i beaktning. Varje intervju bestod av 2‐3 processoperatörer 
vilket kan ses som en gruppintervju. Valet av att utföra det som en gruppintervju 
baseras  på motiveringen  att  uppnå maximalt med  information  och  denna metod 
alstrar uppslag och fortsatta idéer av varandra.  
 
Besöken  och  intervjuerna  utfördes  på  medarbetarnas  arbetsplatser, 
kontrollrummen, där arbetet med att köra processen fortgick under intervjuns gång. 
Intervjuerna  inleddes med presentation av  författaren, syftet och bakgrunden med 
examensarbetet  samt  information  och  kvalitetsbristkostnader.  Exempel  på 
företagsspecifika kvalitetsbristkostnader togs upp, för att ytterligare tydliggöra och 
öka  förståelsen  för respondenterna vad kvalitetsbristkostnader  innebär. Resultaten 
från de utförda intervjuerna återfinns i bilaga 6. 

Produktionsplaneringens roll vid externa felkostnader 

Produktionsplaneringen  (PP)  är  den  avdelning  som  handhar  ärendena  då 
kvalitetsavvikelser upptäcks  UefterU leverans till kund, dvs. det som omfattar externa 
felkostnader. PP har uppföljning av de eventuella  reklamationer  som kan uppstå, 
produktionsförluster,  demurrage.  Genom  dialoger  med  de  olika  avdelningarna, 
Forskning & Utveckling  (FoU), Marknad, Produktion  och  transporter, uppnår PP 
den primära funktionen att övergripande planera och operativt styra produktionen 
samt  övergripande  styra  och  planera  produktkvaliteten,  från  gruva  till  kund.  PP 
handhar  och  ser  till  att  erforderlig  mängd  och  rätt  kvalitet  av  nödvändiga 
tillsatsmedel  (olivin,  kvartsit,  bentonit,  dolomit)  kommer  till  användarna 
(förädlingsverken).  Lagerhantering,  transporter  av  produkter  och  uppföljning  av 
spill  och  sekunda  produkter  är  ytterligare  åtagande  PP  har.  Det  är  även 
avdelningens uppdrag att se till att varje leverans till kund ska bestå av erforderlig 
mängd, rätt kvalitet och i rätt tid. 

 
32 



 
Kapitel 5 – Resultat 

 

Kvalitetsservice norra, KSN 

För att klargöra om ”Kontrollkostnader” är en kostnadspost som bör ingå i företagets 
kvalitetsbristkostnadsmodell  granskades  de  dokument  och  upplägg  som  låg  som 
underlag  i  företagets  mätningar  av  kvalitetsbristkostnader  under  1999.  I  den 
mätningen utgjorde hela kostnadsposten KMQs (nuvarande Kvalitetsservice norra, 
KSN) verksamhet. Om hänsyn tas till de exempel som Sörqvist (2001) ger i bilaga 1 
under punkt  3.2 Utföranderelaterade  kostnader och punkt  3.3 Slutkontrollkostnader  är 
dessa de primära  som  relateras  till  de  studerade  verksamheterna,  av de  angivna 
exemplen. För punkt 3.2 och punkt 3.3, se figur 5‐4. 

3.2  Utföranderelaterade kontrollkostnader
Kostnader för att kontrollera och testa varor och tjänster medan de produceras.  
I denna grupp ingår kostnader för processkontroll, kvalitetsstyrning, 
mätutrustning, laboratoriestöd, etc. 
 

3.3  Slutkontrollkostnader 
Kostnader för att kontrollera och testa att färdiga varor och utförda tjänster 
överensstämmer med kvalitetsfordringarna.  

Figur 5‐4 Utdrag ur bilaga 1, kontrollkostnader. 

 
Kvalitetsservices  funktion  i  verksamheten  är  att  leverera  produkt‐  och 
processinformation  till  Produktion,  FoU,  Minelco  och  Marknad.  Syftet  med 
uppdragen  är  att  säkerställa  hög  kvalitet  i  hela  processflödet  från  brytning  till 
hamn. Arbetet är uppdelat  i  två kategorier;  löpande och begränsade uppdrag. De 
löpande uppdragen består framför allt av leverans av analysresultat och 75‐80% av 
löpande arbetet består av avtal med varje verk och de resterande 20 % är uppdrag åt 
FoU.  
 
De sista  fem åren har de skett en 30‐40% ökning av analyser. Denna ökning beror 
framförallt på  tätare provtagningsintervall och  snävare krav på processtyrningen. 
Verksamheten har  en  relativt  statisk omsättning,  sett  från  år  till  år, och  ligger på 
ungefär 80 miljoner kronor.  
 
Om det  i  första hand  ses  till vad  som mättes under  1999  (KMQs verksamhet)  så 
berördes den verksamheten i första hand av kontrollkostnader i form av punkt 3.2 
och punkt 3.3. Som verkligheten ser ut existerar ett flertal av de givna exemplena i 
bilaga 1, men uppföljning saknas och områdets vidd och den begränsade tidsramen 
medger  inte att mätning utförs. Den statiska omsättningen kan vara ytterligare ett 
motiv till att inte inkludera denna post, då inte några större förändringar sker från 

 
33 



 
Kapitel 5 – Resultat 

 
år  till  år.  Med  dessa  faktorer  som  underlag  medför  det  att  kostnadsposten 
”kontrollkostnader”, i detta skede inte tas med. 

5.4 Definition av kvalitetsbristkostnader för LKAB 

Företaget  har  initierat  en  uppföljning  av  kvalitetsbristkostnader  för  området 
Produktion Förädla vilket omfattar både Kiruna och Malmberget. Författaren  fick 
delta  vid  dessa  sammankomster  där  beslut  togs  vilka  parametrar,  avgränsningar 
och definition som skulle gälla. Följande val av definition togs, tillika gäller för detta 
arbete: 
 

”Kostnader och intäktsbortfall orsakade av brister/fel i alla delar av verksamheten, 
 främst knutna till produktkvalitet och produktionsprocess” 

 
Deltagarna  vid  dessa  sammankomster  bestod  av  Chef  Produktion, 
Verksamhetschefer  över  Produktion  Förädla  Kiruna/Malmberget,  Totalkvalitet, 
Produktion Brytning och Produktionsplanering Kiruna/Malmberget. 

5.5 Kvalitetsbristkostnadsmodell 

Efter  spånskiva  och  intervjuer med  processoperatörer  framkom många  relevanta 
och  intressant parametrar med dock kvarstod problematiken med vilken nivå som 
kunde  vara  realistisk  att  mäta  dessa  kostnader  på.  Efter  överläggning  med 
handledare  på  företaget  framkom  beslutet  att  välja  ut  några  grupper  som  var 
mätbara och som det fanns en befintlig uppföljning över. För att ytterligare få mer 
substans  i  de  valda  parametrarna  användes  det  framtagna  materialet, 
”Kvalitetsrelaterade kostnader vid LKAB i Malmberget (1996), som underlag. 
 
Följande modell användes, se figur 5‐5. 
 

Kvalitetsbristkostnader

Interna 
felkostnader 

Externa 
felkostnader 

Utrustningshaverier 

 
Figur 5‐5. Kvalitetsbristkostnadsmodell för LKAB 2005. 
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I kommande avsnitt beskrivs huvudkategorierna utrustningshaverier,  interna‐ och 
externa felkostnader samt de undergrupper som ingår under respektive kategori. 

5.5.1 Utrustningshaverier 

Kostnader  eller  utebliven  vinst  till  följd  av  förlorad  produktion  samt  kostnader  för  akuta 
reparationer. 
 
Vid  ett  utrustningshaveri  ingår  det  generellt  tre  kostnadsposter:  material,  dvs. 
reservdelar  som  måste  bytas  ut  för  att  åtgärda  felet/felen,  främmande  tjänster, 
omfattar  den  externa  hjälp  som  oftast  tillkallas  vid  större  haverier  och  slutligen 
personal,  som  innebär  den  nedlagda  tid  som  den  interna  personalen  lagt  ner  på 
haveriet. 
 
Avhjälpande underhåll är en undergrupp till utrustningshaverier. I denna kategori 
ingår ovannämnda kostnadsposter: material,  främmande  tjänster och personal. Denna 
kategori kan även  indelas  i olika prioritetsgrader där prioritet AK  (akut) används 
om produktionsutrustning är störd. 

5.5.2 Interna felkostnader 

För denna post valdes det att utgå från definitionen som företaget upprättade under 
1999, med någon modifiering vilket resulterade i att Interna felkostnader definieras som 
kostnader  som  uppstår  på  grund  av  avvikelser  från  kvalitetskrav  samt  fel/brister  i 
produktionsprocessen, om detta upptäcks UföreU leverans till kund 

Sekunda produkter och spill 

Denna post omfattar hantering och intäktsförluster. Denna post berör delprocesserna, 
sovrings‐ och kulsinterverk som hanterar färdiga produkter. Sekunda produkter är 
de  produkter  som  inte  håller  tillverkningskraven  och  spillet  förekommer  i  alla 
delprocesser men uppföljning  finns endast  inom vissa områden där utlastning  till 
lastbilar och vägning är möjligt. Normalt förehavande gällande sekunda och spill är 
att  det  krossas  ned  och  säljs  som  pellets  fines  vilket  ovillkorligen  leder  till  en 
intäktsförlust.  Vidare  tillkommer  de  hantering  av  detta  vilket  även  är  en  extra 
kostnad. 

Sen uppstart efter FU-stopp 

Större  stopp  för  förebyggande  underhåll  (FU‐stopp)  utförs med  jämna  intervall, 
vilket  leder  till  att det blir  en  till  två per  år och verk. Längden på dessa varierar 
något mellan de olika delprocesserna, men en grundtanke är att det ska avslutas  i 
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en  sådan  ordning  att  eventuella  problem  som  dyker  upp  ska  lösas  innan 
efterföljande processteg ska köras igång. 
 
Förebyggande underhåll är inte en kvalitetsbristkostnad utan snarare en investering 
men  när  FU‐stoppet  går  utanför  de  utsatta  ramarna  kategoriseras  detta  som  en 
kvalitetsbristkostnad. Om ett FU‐stopp blir  försenat kan det resultera  i  framförallt 
produktionsförluster  men  även  extra  omkostnader  i  form  av  externa  tjänster, 
övertid mm. 

Produktionsförlust 

I denna kategori hamnar de produktionsförluster som inte förorsakas av ett haveri, 
vilket oftast är en grundorsak vid  tappat  tonnage. Anledningarna kan bero på att 
det  till  exempel  det  kan  vara  bergsbrist  i  gruvan,  processtekniska  orsaker  som 
innebär att anläggningarna inte kan köras med optimala förutsättningar. 

5.5.3 Externa felkostnader 

Även  denna  kategoris  definition  har  sitt  ursprung  från  LKAB:s  arbete  med 
kvalitetsbristkostnader 1999. Externa  kostnader  är  kostnader  som uppstår på grund  av 
avvikelser från kvalitetskrav, om detta upptäcks UefterU leverans till kund. 

Reklamationer 

Reklamationer är endast en liten del av det som omfattas av externa kostnader men 
för  att  initialt  få  en  enkel  och  lätthanterlig modell  att  arbeta med  valdes  det  att 
endast omfatta denna parameter. 
 
Företaget har även en god uppföljning av demurrage, som även det klassas som en 
extern felkostnad. Demurrage innebär en ersättning av försenad lastningstid av båt i 
hamn, dvs. om produkterna  inte  lossas  i tid. Denna kostnad tas dock  inte med för 
att det är utanför det avgränsade området – Produktion Förädla. 
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5.6 Kostnadsframtagning 

Ur  driftstörningar  och  haveridatabasen  inhämtades  uppgifter  på  de  uppkomna 
haverierna och produktionsförluster som skett under 2004. De gällande kriterierna 
för  de  haverier  och  produktionsförluster  som  uppkommit  är  att  haveriet  ska  ha 
kostat mer än 250 000 kr alternativ förorsakat produktionsförluster över 5 000 ton.  
 
I  produktionsplaneringens  databas  finns  det  en  uppföljning  som  heter 
”Produktionskommentarer”  där  det  varje  månad  visas  vad  som  producerats  i 
jämförelse mot plan vilket resulterar i ett antingen positivt eller negativt utfall.  
 
Ur  ”Produktionskommentarer”  har  resultatet,  för  varje  verk,  summerats månad  för 
månad  för  att  slutligen  föra  in  utfallet  för  2004  i  sammanställning  av 
kvalitetsbristkostnader under Produktionsförluster (Interna felkostnader). 
 
Uppföljning av ”spill och sekunda”, även dessa återfinns under Interna felkostnader, 
har  tillhandahållits  av  produktionsplaneringen.  Beräkningarna  har  baserats  på 
underlaget  från  dessa  dokument.  De  spill  som  tillhör  normaliteten  har  tagits  i 
beaktning. Detta genom att beräkna vad spillet ur den totala produktionen skulle ha 
genererat (1.65% av produktionen) för att därefter subtrahera det från det uppmätta 
tonnaget av spill & sekunda, se formel 2. Detta har gjorts och tagits hänsyn till för 
att  en  helt  spillfri  verksamhet  är  en  utopi.  Beräkning  av  den  extra 
hanteringskostnad  som  uppkommit  för  spill  och  sekunda,  se  formel  3.  Dessa 
kostnader har förts in under spill och sekunda; hantering och intäktsförlust. 

Producerat antal ton x 1.65 % = normalt spill 
Totalt antal ton spill & sekunda – normalt spill = Spill & sekunda att beräkna förluster på

Beräknat antal ton spill & sekunda x (TBP

*
P pellets – TBP

*
P fines) = intäktsförlust 

(2)

(3)

Formel 2: Framtagning av realistiska underlag för att utföra beräkningar på förluster av spill & sekunda. 

Beräknat antal ton spill & sekunda x (pris/ton för hantering) = hanteringskostnad 
P

*
PTB = Täckningsbidrag 

Formel 3. Beräkningar för intäktsförluster och hanteringskostnader för spill & sekunda 

I  samband  med  framtagande  av  reklamationskostnader  under  2004  har 
produktionsplaneringen delgett uppgifter vilka/vilken delprocess som påverkats av 
denna parameter. För de faktiska kostnaderna har berörd verksamhet kontaktats. 
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Kostnadsuppgifterna  för  ”utrustningshaverier”  har  hämtats  ur  driftstörningar  och 
haverier samt underhållsingenjörernas ekonomiska uppföljningar. Det ”avhjälpande 
underhålls” kostnaderna återfinns i underhållssystemet FUNKA under 2004. 
 
Försenade  uppstarter  efter  FU‐stopp  redovisas  i  driftstörningar/haverier  och 
produktionskommentarer samt underhållsingenjörernas egna uppföljningar. 
 
Vid  framtagande  av  ovanstående  kostnader,  med  fokus  på 
produktionskommentarer  och  driftstörningar/haverier,  ägnades  det  en  stor 
uppmärksamhet  åt  att  jämföra  dessa  för  att  inte  riskera  att  få  med  en 
produktionsförlust  eller  haveri  två  gånger.  Alla  kostnader  är  redovisade  i 
sammanställningen av kvalitetsbristkostnader, se tabell 6‐1, kapitel 6. 

5.7 Verifiering av framtagen modell och parametrar 

För att bekräfta den framtagna modellen och dess parametrar gicks denna  igenom 
med de några utav medarbetare med  kunskap  om  verksamheten  och de utvalda 
kostnadsposterna. 

5.7.1 Verifiering och input från underhållsingenjörer, processingenjörer 
och verkschefer 

Genom  dialoger  med  de  olika  medarbetarna  erhölls  verifieringen  av  vilka 
parametrar som berör de olika delprocessern. 
 
Sovringsverk 
Sekunda produkter och spill har under 2004 varken genererat hanteringskostnader 
eller intäktsförluster för sovringsverket. Ett exempel på när detta kan inträffa är när 
produkten KRBC inte håller de utsatta specifikationerna och kraven och klassas ner 
och säljs vidare som rågods till Svappavaara, vilket direkt leder till en intäktsförlust.  
 
För sovringsverket är det under året inplanerat fem större planerade stopp och 
under dessa inträffar det sällan att arbetena inte blir klara inom utsatt tid. 
Ytterligare under året är de en del mindre stopp inplanerade och under dessa 
händer det att förseningar uppstår men sovringen har hög redundansTPF

8
FPT inom deras 

process, därav påverkas inte produktionen i någon större utsträckning. 
 

                                                 
TP

8
PT Närvaro av extra komponenter utöver dem som krävs för en apparats normala 
funktion. Viss feltolerans kan därigenom uppnås. 
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Anrikningsverk 
Anrikningsverket berörs inte i samma utsträckning av denna parameter. Spill har de 
som de övriga men uppföljning av det saknas. Denna delprocess skiljer sig åt från 
de övriga i och med att de inte handhar färdiga produkter i lika stor utsträckning. 
 
Under 2004 har det inte uppstått några fördröjningar efter FU‐stoppet för 
anrikningsverket 
 
Pelletsverk 
Den befintliga uppföljningen av spill och sekunda från pelletsverk kan vara något 
missvisande för det går inte att få en fungerande verksamhet utan något spill 
överhuvudtaget. Yttre omständigheter som maskiner och utrustningar är inte 
konstruerade för att uppnå en optimal process utan spill, långa processteg inverkar 
också. Därför är det valt att utgå från en normalitet av spill på 1.65% av den totala 
produktionen. Detta grundar sig på samtal med produktionsplaneringen som 
erfarenhets mässigt har gjort denna uppskattning, att spill som tillhör normaliteten i 
produktion ligger mellan 1.5%‐1.8%. Denna parameter inkluderar 
hanteringskostnaden för spill och sekunda produkter samt intäktsförluster, vilket 
innebär skillnaden av att sälja det som fines istället för PF (pellets fines). 
 
Under 2004 har det inte heller uppstått några fördröjningar efter FU‐stoppet för 
pelletsverket, KK3. För KK2 förorsakades det framförallt produktionsförluster. Den 
största kostnadsposten vid fördröjningar efter ett FU‐stopp är produktionsförluster. 

5.7.2 Kostnadsfördelning av utrustningshaverier 

De stora utrustningshaverierna delas upp på material, främmande tjänster och 
personal. Framförallt är det vanligaste kostnadsposterna material och främmande 
tjänster, vilket innebär att vid de stora haverierna tas extern personal 
(entreprenörer) in. 

5.7.3 Kategorisering och existens av avhjälpande underhåll 

Avhjälpande/akut  underhåll  är  nästan  obefintligt  på  sovringsverket.  Även  här 
påverkas  det  av  redundansen  i  systemen  vilket  leder  till  att  avhjälpande/akut 
underhåll kan planeras in i tiden. Vid ett avhjälpande/akut underhåll finns det olika 
kategorier,  där AK  innebär  ett  haveri  som  förorsakar  produktionsstörningar  och 
denna kategori används  inte  i någon  större omfattning på  sovringsverket. För de 
övriga verket (anriknings‐ och pelletsverk) finns det en viss redundans, exempelvis 
tvillingpumpar, men i hög grad är det akuta underhållet produktionsstörande. 
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5.8 Kvalitetsbristkostnader för LKAB 

Genom  att  granska  materialet  från  spånskiva  och  intervjuer  har  områden  där 
kvalitetsbristkostnader  återfinns  lokaliseras. Dessutom  genom  att  kontrollera  det 
tidigare  framtagna materialet  från examensarbete utfört  inom  samma område har 
det  verifierats  att  det  är  relevanta  parametrar  som  är  medtagna.  Slutgiltig 
kvalitetsbristkostnadsmodell för LKAB är beskriven i figur 5‐5. Det sammanställda 
kvalitetsbristkostnaderna för företaget, se tabell 5‐1. 
 
Tabell 5‐1 Sammanställning av LKAB:s kvalitetsbristkostnader under 2004 

KS KA1 KA2 KK2 KK3 Totalt
Interna felkostnader
Sekunda produkter och spill
Hantering - - - 4 415 598 1 279 669
Intäktsförlust - - - 22 839 300 6 618 975
Sen uppstart efter FU-stopp
Produktionsförluster - - - 6 400 000 0

Produktionsförluster 14 850 000 - - - -
S:a Interna felkostnader 14 850 000 0 0 33 754 898 7 898 644 56 503 542
Externa felkostnader
Reklamationer 177 368 0 0 0 0
S:a Externa felkostnader 177 368 0 0 0 0 177 368
Utrustningshaverier
Material 906 390 2 862 000 100 000 750 000 2 090 000
Främmande tjänster 2 967 000 1 691 000 0 650 000 1 260 000
Personal 110 000 0 0
Produktionsförluster 7 260 000 0 0 11 600 000 35 850 000
Avhjälpande UH - Akut
Material 417 000 1 442 000 1 134 000 1 150 000 1 523 000
Tjänster 152 000 472 000 223 000 488 000 716 000
Personal 3 200 000 621 000 622 000 1 118 000 2 397 000
S:a Utrustningshaverier 15 012 390 7 088 000 2 079 000 15 756 000 43 836 000 83 771 390
KVALITETSBRISTKOSTNADER 30 039 758 7 088 000 2 079 000 49 510 898 51 734 644 140 452 300

Extra omkostnader, externa 
tjänster, övertid mm

2004

Kostnadsparameter
Förädlingsverk

- - - 100 000 0

 

KS – Kiruna Sovringsverk 
KA1 – Kiruna Anrikningsverk 1 
KA2 – Kiruna Anrikningsverk 2 
KK2 – Kiruna Kulsinterverk 2 
KK3 – Kiruna Kulsinterverk 3  
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5.8.1 Kvalitetsbristkostnader inom Produktion Förädla i Kiruna 

Kostnadernas  fördelning  inom  verksamheten  åskådliggörs  i  cirkeldiagrammet,  se 
tabell 5‐2. Som framgår  i diagrammet står sovrings‐ och pelletsverket (KS och KK) 
för de övervägande kostnaderna medan anrikningsverket har en liten andel.  
 
Tabell 5‐2 Respektive verks fördelning av den totala verksamhetens kvalitetsbristkostnader 

Produktion Förädla, 2004

6%

2%

31%

35% 26%

KS - Kiruna
Sovringsverk

KA1 - Kiruna
Anrikningsverk 1

KA2 - Kiruna
Anrikningsverk 2

KK2 - Kiruna
Kulsinterverk 2

KK3 - Kiruna
Kulsinterverk 3

 
Som det även går att utläsa ur tabell 5‐2 så står pelletsverket för den största andelen 
kvalitetsbristkostnader. Detta  kan  bland  annat  bero  på  att  pelletsverken  (KK2 & 
KK3) har den mest uttömmande uppföljning  i alla avseenden. Utredningar har då 
gjorts på de övriga verken (sovring och anrikning) för att klargöra utifall något som 
det  inte  finns  uppföljning  över  kan  ha  inträffat  under  det  gångna  året,  trots 
avsaknad  av underlag. Resultatet  av utredningen påvisade  inte  att  något, utöver 
dokumenterade haverier och produktionsförluster, inträffat på de övriga verken. 
I  stapeldiagrammet,  tabell  5‐3,  är  kvalitetsbristkostnaderna  för  respektive  verk 
relaterade till varje verks omsättning och uppdelade på varje kostnadsgrupp. 
Tabell 5‐3 De olika kostnadsposternas fördelning inom varje verksamhet. Vänstra stapeldiagrammet illustrerar 

fördelningen av respektive kategori och det högra diagrammet summerar varje stapel 
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En procentsats har svårt att illustrera hela verkligheten. För att ”tala” ett språk som 
alla förstår redovisas även de framtagna kostnaderna i kronor, se tabell 5‐4.  
 
Tabell 5‐4 Kvalitetsbristkostnadernas fördelning uttryckt i kronor. 

 
Kvalitetsbristkostnader i kr, 2004

51,7 Mkr49,5 Mkr

7,1 Mkr
2,1 Mkr

30,0 Mkr

KS KA1 KA2 KK2 KK3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För närmare beskrivning av de ingående posterna se tabell 5‐1. 
 
Vid  en  jämförelse  av  procenttal  och  faktiska  kronor  uppdagas  det  vilken  stor 
skillnad det blir att prata om kronor istället för andelar. För att ta KK3 som exempel 
så visar inte 27.5% särskilt mycket medan nästan 52 miljoner kronor visar vidden av 
vilka pengar det rör sig om. Det kan dock vara av intresse att använda procentsatser 
för att kunna göra en rättvis jämförelse med tidigare månad, år och så vidare. 
 
Resultat som inte kan utläsas ur tabell 5‐1 är delar av det avhjälpande underhållet och 
andelen av det avhjälpande underhållet som har prioritet AK, vilket innebär att det 
är  produktionsstörande.  Allt  avhjälpande  underhåll  kan  ses  som  en 
kvalitetsbristkostnad då det  innebär korrigeringar  för att återgå  till en normal och 
accepterad nivå, ofta utförd direkt av dem som drabbas av problemet. Viss del av 
denna parameter medger att det kan planeras  in  i  tiden men är  inte  förutbestämt 
underhåll. Ur  tabell 5‐5 kan det ses hur stor andel av det avhjälpande underhållet 
som består av prioritet AK. 
 
Tabell 5‐5 . Avhjälpande underhåll inom Produktion Förädla samt andelen med prioritet AK 

Avhjälpande 
underhåll [kkr] 

KS  Varav 
AK 

KA1  Varav 
AK 

KA2  Varav 
AK 

KK2  Varav 
AK 

KK3  Varav 
AK 

Material  417  0  1442  21  1134  729  1150  0  1523  521 
Främmande tjänster  152  5  472  3  223  213  488  0  716  304 
Personal  3200  33  621  23  622  427  1118  0  2397  582 

 
42 



 
Kapitel 5 – Resultat 

 
Det som direkt kan utrönas att spegla det faktiska förhållandet är i sovringsverket. 
Den lilla andel med prioritet AK verkar rimligt med tanke på den höga redundans 
som finns i verksamheten. Något uppseendeväckande är att KK2 har 0 kr i prioritet 
AK men efter samtal med underhållsingenjör på KK2 drogs slutsatsen att de som 
fyller  i  arbetsordrar  inte  definierar  prioriteten. Med  de  anläggningar  som  finns  i 
verksamheten  är  det  knappast  troligt  att  något  produktionsstörande  haveri  inte 
inträffar . I övrigt verkar siffrorna rimliga. Det bör noteras att förmodligen skiljer sig 
arbetssätten åt mellan de olika delprocesserna där de inte finns tydliga direktiv när 
de olika kategorierna ska användas.  

5.8.2 Externa felkostnader 

Under år 2004, vilket beräkningarna är baserade på, har  företaget  i stort sett varit 
förskonade  ifrån  reklamationer.  Detta  tyder  på  att  företaget  har  lyckats  uppnå 
produkter med hög kvalitet och leveranser skett på utsatt tid. Detta kanske inte bara 
beror på att prima produkter är levererade och att leveranser skett på utsatt tid utan 
en orsak kan även vara marknadsläget idag. Som det ser ut idag kan LKAB sälja allt 
de  producerar  och med  den  stora  efterfrågan  på  produkter  kan  det  leda  till  att 
kunderna inte lägger lika stor vikt på om mindre fel uppstått som de hade gjort om 
efterfrågan hade varit låg. 

5.9 Anrikningsverket  

När kostnadsinhämtningen var slutförd var de väldigt få parametrar som det fanns 
befintlig  uppföljning  över  från  Anrikningsverket.  Med  detta  som  underlag 
initierades ett besök av  författaren med syfte att  få en återkoppling av de utvalda 
parametrarna samt för att se om det fanns något ytterligare att ta med sett ur deras 
aspekt. Därför redovisas anrikningsverket nu separat. 
 
Anrikningsverkets  process  skiljer  sig  åt  från  de  övriga  då  det  i  stort  sett  är  en 
hantering av en mellanprodukt och ur de övriga, sovringsverket och pelletsverket, 
produceras  färdiga produkter. Sett  från de valda parametrarna är några utav dem 
inte tillämpliga att följa upp och sätta en kostnad på.  
 
Sekunda produkter och spill, framförallt sekunda produkter, är en terminologi som 
inte används i någon större utsträckning på Anrikningsverket. Spillet är det som går 
till  avfall,  där  prover  tas  ut  tre  gånger  per  dygn.  Om  för  höga  halter  av  järn 
upptäcks kan det ge  indikationer om att något  i processen  inte  fungerar  som det 
ska, exempelvis kan en slang gått sönder eller ett läckage kan ha uppstått.   
 
Vid uppstart av processen går allt  till avfall under en  tidsperiod  som kan variera 
men  en  tid  på  en  till  två  timmar  kan  anses  som  normalt.  Detta  är  en 
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produktionsförlust  men  detta  val  uppkommer  genom  att  det  genereras  mindre 
intäktsförluster att köra mot avfall än genom hela processen fram till färdig produkt 
som dessutom inte kan säljas då produkten inte når de uppställda kundkraven.  
 
Sen  uppstart  efter  FU‐stopp  är  något  som  kan  inträffa  men  det  tillhör  inte 
normaliteten  och  inte  i  alla  lägen  nödvändigtvis  behöver  förorsaka  en 
produktionsförlust, gällande  färdig produkt. Normal  rutin vid ett FU‐stopp är att 
Anrikningsverket  ska  slutföra  sitt  FU  ett  dygn  innan  pelletsverket  ska  vara  klar, 
detta för att minska risken att åsamka produktionsförluster och dygnet medger dels 
viss  försening  samt en  inkörd process,  redo  för nästa processteg.  I detta arbete är 
produktionsförluster  för alla verken uppföljda månadsvis men vid en genomgång 
dag  för  dag  kan  det  finnas  tillfällen  då  anrikningsverket  har  orsakat  att 
pelletsverken  har  varit  tvungna  att  dra  ner  på  produktionstakten  alternativ  inte 
kunnat producera något. Varför detta  inte framkommer under en månad kan bero 
på att efterföljande dagar kan pelletsverken ”köra ikapp” mot uppställd plan, vilket 
resulterar i orsak till produktionsbortfall inte framkommer. 
 
Anrikningsverket ställer sina mål, gällande processen, ett snäpp högre än vad som 
krävs  för att klara sina åtagande gentemot sina kunder. Detta  för att förbereda sig 
för  framtida ökade kapaciteter. Denna metod  resulterar  i att områden  som måste 
modifieras  och  förbättras  lokaliseras  genom  att  upptäcka  svaga  länkar  innan 
verkligheten gör det. 

5.10 Kontrollkostnader 

Diskussioner  om  att  kontrollkostnads  kategorin  endast  omfattats  av  KSNs 
verksamhet återspeglar inte verkligheten. Ur bilaga 1, sida 4, går det att utläsa vilka 
parametrar  som kan  ingå  i denna kategori. Förutom KSNs påverkan  (prover  och 
dylikt) illustrerar inte de övriga posterna fullt ut verksamheten i fråga, utan att gå in 
på djupet. Men avgränsningar måste göras och i och med de valda området som är 
väldigt produktionsrelaterade valdes det att utgå ifrån kostnadsposter som oftast är 
väldigt höga och där befintlig uppföljning  finns. KSNs verksamhet  ser  likadan ut 
från  år  till  år  och med utgång  från  teorin  att  alla processer  skulle  vara  optimala 
skulle  dessa  inte  behöva mätas.  En  viktig  kategori  att  ta  hänsyn  till  men  med 
beaktning  till  det  studerade  områdets  komplexitet  och  räckvidd  togs  dessa  inte 
med. 
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6 Slutsats & Diskussion 

I detta kapitel diskuteras det utförda arbetet, vilka fel och brister som upplevts under arbetets 
gång och vilka förbättringar som kan göras inför fortsatta arbeten med 
kvalitetsbristkostnader.  
 
Vid  en  reflektion  till  teorierna,  att  ett  företags kvalitetsbristkostnader  ligger  inom 
intervallet 10‐30% av  företagets omsättning,  stämmer det även  för LKAB. Det bör 
dock tas i beaktning att det detta resultat endast visar ”toppen av isberget”. Sörqvist 
(2001) motiverar mer  omfattande  analyser  för  att  ta  fram  de  kroniska  och  dolda 
felen.  Samtidigt med  hänsyn  till  verksamheten,  är  troligtvis  de  kvalitetsbristerna 
med de högsta kostnaderna identifierade.  
 
Tillvägagångssättet som spånskiva och interjuver för att inhämta information om de 
kvalitetsbrister som existerar i verksamheten är metoder att rekommendera men det 
är viktigt är att ”tänka efter  före”. ”Tänka efter  före” grundar  sig på det  som har 
upplevts  som  bristande  i de  använda metoderna.  Framförallt  vid  spånskivan,  att 
fler deltagare  från olika  arbetsområden borde ha deltagit. Då gruppen  till  största 
delen bestod av processingenjörer blev det stort fokus på områden inom deras gebit 
vilket  medförde  svårigheter  att  stimulera  övriga  från  andra  områden  att  få 
idéuppslag  av  de  uppkomna  diskussionerna  och  förslagen.  Vidare  har  fortsatta 
intervjuer utförts med medarbetare som kan sin verksamhet vilket lett till att det har 
varit svårt att få överskådligheten vilket har varit önskvärt med tanke på att tiden 
inte medgett att gå in på djupet i någon verksamhet. ”Med facit i hand” skulle fler 
med  övergripande  kännedom  ha  konsulterats,  för  att  på  så  vis  eventuellt  kunna 
undvika eller minimera detaljnivån. ”Tänka efter före” innebär i praktiken att mål, 
metoder, resurser ska fastställas och att en plan för att uppnå allt ska fastställas. 
 
Områdets  avgränsning  har  upplevts  som  för  stort  att  bearbeta  med  tanke  på 
verksamhetens komplexitet och olikheterna delprocesserna sinsemellan. Det  tål att 
tänka på att målet  förmodligen är uppnått  trots detta. Många  författare påtalar att 
en enkelhet ska vidhållas med arbete med kvalitetsbristkostnader och att kartlägga 
de områden där kostnaderna finns, vilket är uppnått i detta skede med tanke på att 
de stora områdena för kvalitetsbristkostnader är kartlagda.  
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6.1 Reliabilitet & Validitet 

Arbetets  reliabilitet  och validitet har  även diskuterats  i  avsnitt  3.6 men här  följer 
ytterligare  tankar  kring  det.  De  upptagna  tankarna  kretsar  främst  i  kring  de 
införskaffade  datamaterialen  ifrån  bland  annat  underhållssystemet  FUNKA  och 
produktionsdata upprättade av avdelningen för Produktionsplaneringen. 
 
Kostnader  och  information  från  FUNKA  och  Produktionsplanering  anser 
författaren var av hög reliabilitet. Förutom jämförelse mellan olika databaser, för att 
inte dubbelbokföra, borde dessa använda dokument  inte  förändras med  tiden. Så 
om  ett  fel  finns  bland  dessa,  uppkommer  det  även  vid  en  senare  utförande  av 
kartläggning av den valda tidsperioden. Det som kan sänka reliabiliteten är om de 
personer som rådfrågats eller deltagit vid spånskiva, intervjuer och så vidare, byter 
tjänst eller slutar i företaget. 
 
Validiteten  kan  öka med  tiden.  Vid  start  av  detta  examensarbete  var  begreppet 
okänt  för många  och  inte  ett  ämne  som  behandlades  inom  organisationen.  Idag 
mäter  företaget kvalitetsbristkostnader och uppföljning  redovisas på  intranätet  så 
medvetenheten  ökar  och  i  och  med  de  så  utvecklas  även  ”tänket”  och  fler 
kvalitetsbristkostnader blir förmodligen upptäckta. 
 

6.2 Generaliserbarhet av modell inom företaget 

Modellen är framtagen för det avgränsade området Produktion Förädla men detta 
innebär inte att den går att använda i övriga verksamheter. Tanken med modellen 
var att få fram en grundstomme för att därefter kunna finslipa de undergrupper 
som är specifika för en annan verksamhet, inom företaget. Produktionen sträcker 
sig hela vägen från gruva till hamn och utmed hela vägen är de maskinell 
utrustning och handhavande av denna så i stort sett kan de flesta av de valda 
parametrar användas i hela kedjan. När företaget har arbetat in rutiner för att mäta 
kostnader och ska utveckla kartläggning och mätning till även administrativa delar 
eller mjuka delar som till exempel sysslolöshet måste modellen antagligen 
modifieras helt. Sett till liknande processer så kan även modellen användas för 
dessa. 
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6.3 Återblick till syftet av arbete 

Syftet med arbetet var uppdelat i sex delmoment. Nedan följer de olika momenten 
och en återblick vad som planerats och utförts.  
 
1. Välja ut en lämplig modell för att kartlägga kvalitetsbristkostnader. 

Med avseende på det valda området visar den framtagna modellen och dess 
parametrar de områden där de återfinns kvalitetsbristkostnader. 
 

2. Identifiera kvalitetsbristkostnader 
Kvalitetsbristkostnader inom Produktion Förädla är identifierade. Inför fortsatta 
arbeten borde en mer grundläggande indelning av undergrupperna utföras med 
avseende på den verksamhet som studeras. Denna modell medför brister med 
tanke på att de olika delprocesserna skiljer sig åt alternativt att liknande 
uppföljning initieras inom de verksamheter som saknar och skiljer sig åt från de 
övriga, till exempel anrikningsverket. 
 

3. Beslut om ytterligare avgränsningar 
Diskussioner om ytterligare avgränsningar har uppkommit men beslutet att 
utreda hela Produktion Förädla har kvarstått. 
 

4. Exempel på kostnadsutfall för en vald tidsperiod 
Beräkningar har utförts för 2004. Detta visar vad teorierna påtalar att 
kvalitetsbristkostnaderna ligger inom ett spann på 10‐30%, vilket tyder på 
resultatet borde avspegla verkligheten. 
 

5. Förslag på fortsatt arbete 
Beskrivs närmare i kapitel 7. 
 

6. Hur uppföljning av kvalitetsbristkostnader kan redovisas som grund för förbättring 
Beskrivs närmare i kapitel 7. 
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7 Förslag på fortsatt arbete 

Detta  avsnitt  tar  upp  alternativa  förslag  på  hur  företaget  kan  fortsätta  att  arbeta  med 
kvalitetsbristkostnader. 

7.1 Information 

Steg ett och  förmodligen det viktigaste  steget är att utbildning/information når ut 
till  de  anställda.  Begreppet  ska  introduceras  till  samtliga.  Alternativa 
informationsvägar  för  att nå ut med  budskapet  kan  vara  i den  interna  tidningen 
”Veckobladet”,  intranätet  och  vid  olika  informationstillfällen  som  till  exempel de 
årliga  återkommande  ”Kvalitetsdagarna”.  Viktigt  att  poängtera  att  det  inte  är 
syndabockar som eftersöks utan att hitta alternativa förbättringsområden. Praktisk 
erfarenhet  från  arbetets  gång  är  att  efter  intervjuer/besök  utförts  har  det,  vid  en 
senare tidpunkt, inträffat att deltagare som varit med kommit med nya uppslag och 
idéer.  ”Tänket”  har  nått  fram. Det  kanske  inte  går  att  nå  alla men  några  få  kan 
generera  ett  flertal uppslag. Det är  även betydande  att gå  igenom vad dolda och 
kroniska fel är, inte bara det som händer dagligen i verksamheten. 

7.2 Avgränsningar 

Vid start av en kartläggning är det viktigt att avgränsa området för att arbetet ska 
bli så effektivt som möjligt och att tiden, resurserna medger att gå  in på djupet på 
det  utvalda  området.  Från  ”isberget”  urskiljs  svårigheter  med  att  nå  det 
kvalitetsbristkostnaderna som återfinns under ”toppen av isberget” vilket indikerar 
att det krävs djupare analyser för att nå till dessa nivåer. 

7.3 Modell 

Stegvis  införa och utveckla mätningen av kvalitetsbristkostnader. Om man  startar 
med exempelvis Produktion Förädla tar man ett verk i taget (de skiljer sig åt) i och 
med att processerna och känsligheten för störningar varierar för de olika verken kan 
det  vara  ett  klokt  val  att  gå  in  på  respektive  verk  för  att  kategorisera 
kvalitetsbristkostnader. På grund av variationerna mellan de olika processerna kan 
det  bli missvisande med  de  fasta  och  utvalda  parametrarna  och  endast  de  verk 
(framförallt pelletsverk) som har en befintlig uppföljning  får en starkare grund att 
stå på. De övriga  (sovring‐ och anrikningsverk) blir styrda och eventuellt  inte  lika 
påverkade av de utvalda parametrarna. Klassificering av stora poster kan vara lika 
för alla verk, därefter undergrupperingar för att se vad som är av vikt för respektive 
verk. 
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7.4 Dra lärdom 

Se  till  liknande  industrier som arbetar med kvalitetsbristkostnader. Vilka metoder 
och  tillvägagångssätt  används? Erfarenhet  för med  sig många  tips och  idéer  som 
besparar en del misstag som en nybörjare lätt drar på sig. 

7.5 Uppföljning 

Vid  redovisning av kvalitetsbristkostnader är det viktigt att alla medarbetare och 
ledning  förstår  innebörden och uppföljningen av resultatet. Det bör redovisas dels 
procentuellt  för  att  kunna  göra  jämförelser mellan  olika  tidsperioder  och  dels  i 
kronor för att öka medvetenheten och förståelsen, pengar är ett språk alla förstår. 
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BILAGA 1 
− Kvalitetsbristkostnadsparametrar − 

 
Denna bilaga beskriver de olika kostnadsposter med underkategorier som kan ingå 
i en kvalitetsbristkostnadsmodell. Dessa exempel är tagna ur Lars Sörqvist (2001). 
 
1 Interna felkostnader 

Förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå som upptäcks UföreU leverans till 
extern kund. 
 

1.1 Marknadsunderökningsförluster 
Förluster orsakade av bristande och felaktiga marknadsundersökningar. I 
denna grupp inkluderas kostnader för alla konsekvenser av brister, omarbete, 
icke användbara resultat, etc. 
 

1.2 Produktutvecklingsförluster 
Förluster orsakade av brister och fel som uppstår vid konstruktion och 
utveckling av varor och tjänster. I denna grupp inkluderas kostnader för 
omarbete, omkonstruktion, förseningar, problem i senare led orsakade av 
konstruktionsbrister, etc. 
 

1.3 Planerings‐ och beredningsförluster 
Förluster orsakade av brister och fel som uppstår vid planering och beredning 
av utförande och produktion samt vid utveckling av processer. I denna grupp 
ingår kostnader för omarbete, förseningar, ändringar, etc. 
 

1.4 Inköpsförluster 
Förluster orsakade av brister och fel i inköpta varar och tjänster. I denna grupp 
ingår kostnader för avvisning, ersättning, felanalys, omarbete, brister, skador, 
förseningar, etc. 
 

1.5 Produktionsförluster 
Förluster orsakade av brister och fel som uppstår vid under produktion av 
varor och tjänster. I denna grupp ingår kostnader för felanalys, korrigeringar, 
reparationer, omarbete, omkontroll, omtester, nedklassning, förseningar, 
stillestånd, etc. 
 

1.6 Marknadsföringsförluster 
Förluster orsakad av brister och felaktigheter i marknadsföringen. 
 

1.7 Administrativa‐ och stödverksamhetsförluster 
Förluster orsakade av brister och fel i administration och stödjande 
verksamhet. I denna grupp ingår bl a kostnader för brister och fel inom 
ekonomi‐, personal‐ och kvalitetsfunktioner. 
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1.8 Effektivitetsförluster 

Förluster orsakade av bristande effektivitet i processer, funktioner och projekt 
i hela verksamheten. 
 

1.9 Flexibilitetsförluster 
Förluster orsakade av bristande flexibilitet och anpassningsförmåga i hela 
verksamheten. 
 

1.10 Medarbetarförluster 
Förluster orsakade av bristande eller felaktig förmåga och kapacitet hos 
verksamhetens personal. I denna grupp ingår både kostnader för felaktigt 
antal anställda och otillfredsställande kompetens. 
 

1.11 Ledningsförluster 
Förluster orsakade av bristande ledarskap, felaktiga beslut, dålig prioritering, 
etc. 
 

1.12 Kapital‐ och tillgångsförluster 
Förluster orsakade av kapital och tillgångar inte utnyttjas på bästa möjliga sätt. 
 

1.13 Övriga interna felkostnader 
 

2 Externa felkostnader 
Förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå som upptäcks UefterU leverans 
till kund. 
 

2.1 Reklamationsförluster 
Förluster orsakade av att externa reklamationer och klagomål analyseras, löses 
och åtgärdas. 
 

2.2 Avvisade produkter 
Förluster orsakade av att utvärdera, reparerar och ersätta varor och tjänster 
som avvisats av externa kunder. 
 

2.3 Ersättningsförluster 
Förluster orsakade av att modifiera, ersätta eller uppdatera varor och tjänster 
beroende på brister och fel. 
 

2.4 Återkallandeförluster 
Förluster orsakade av att återkalla varor och tjänster på grund av. brister och 
fel. 
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2.5 Garantiförluster 

Förluster orsakade av garantiåtaganden inklusive alla extra kostnader detta 
orsakar verksamheten. 
 

2.6 Produktansvarförluster 
Förluster orsakade av ansvar för sålda varor och tjänster. 
 

2.7 Böter och viten 
Förluster orsakade av böter och viten som företaget tvingats betala på grund 
av t ex kontraktsbrott, myndighetsbestämmelser, eller ersättning till kunderna 
för fel i levererade varor och tjänster. 
 

2.8 Kostnader för att upprätthålla goodwill 
Kostnader för att upprätthålla förtroendet hos kunder som inte är fullständigt 
nöjda med kvaliteten hos levererade varor och tjänster. 
 

2.9 Förlorad försäljning orsakad av bristande produktivitet eller tillgänglighet 
Förluster orsakade av försäljningsminskning eller förlorad försäljning på 
grund av bristande produktivitet eller bristande tillgänglighet på resurser. 
 

2.10 Förlorad försäljning orsakad av bristande processkapabilitet 
Förluster orsakade av försäljningsminskning eller förlorad försäljning på 
grund av otillräcklig processkapabilitet. 
 

2.11 Förlorad försäljning av försämrat rykte eller bristande image 
Förluster orsakade av försäljningsminskning eller förlorad försäljning på 
grund av. försämrat rykte eller image. I denna grupp ingår dessutom 
kostnader för att återställa ryktet eller imagen. 
 

2.12 Miljöförluster 
Förluster orsakade av miljöeffekter från verksamheten. I denna grupp 
inkluderas kostnader för föroreningar, böter, avgifter, marknadseffekter. 
 

2.13 Övriga externa kostnader 
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3 Kontrollkostnader 

Kostnader för att kontrollera att rätt kvalitet levereras i alla led. 
 

3.1 Inköpsrelaterad kontrollkostnader 
Kostnader för att kontrollera och testa inköpta varor och tjänster. I denna 
grupp ingår kostnader för ankomstkontroll, mätutrustning, 
leverantörsbedömningar och värderingar, etc. 
 

3.2 Utföranderelaterade kontrollkostnader 
Kostnader för att kontrollera och testa varor och tjänster medan de 
produceras. I denna grupp ingår kostnader för processkontroll, 
kvalitetsstyrning, mätutrustning, laboratoriestöd, etc. 
 

3.3 Slutkontrollkostnader 
Kostnader för att kontrollera och testa att färdiga varor och utförda tjänster 
överensstämmer med kvalitetsfordringarna.  
 

3.4 Externa kontrollkostnader 
Kostnader för att kontrollera marknadssituationen. I denna grupp ingår 
kostnader för kundmätningar, benchmarking, konkurrentstudier, etc. 
 

3.5 Kostnader för att utvärdera varor och tjänster 
Kostnader för utvärdering av varor och tjänster. I denna grupp ingår t ex 
kostnader för konstruktionsgenomgångar, fältprovning, pilottillverkning, 
begränsad lansering och produktrevisioner.  
 

3.6 Kostnader för att utvärdera medarbetare 
Kostnader för utvärderingar som sker för att bestämma prestationsförmåga, 
attityder och kunskap hos personalen. 
 

3.7 Kostnader för att utvärdera verksamheten 
Kostnader för utvärderingar som sker av verksamhetens funktioner, processer 
och projekt. I denna grupp ingår kostnader för processanalyser, utvärderingar 
enligt kvalitetspriskriterier, systemrevisioner, verksamhetsanalyser, 
kapabilitetsstudier, kvalitetsbristkostnadsstudier, etc. 
 

3.8 Övriga kontrollkostnader 
 
 

 
4 



BILAGA 2 
− Metod för kartläggning av kvalitetsbristkostnader − 

 
 
Denna bilaga är hämtad ur Kvalitetsbristkostnader Ett hjälpmedel för 
verksamhetsutveckling, Sörqvist (2001).  
 
Sörqvist har utarbetat en arbetsmodell, i fyra steg, för kartläggning av 
kvalitetsbristkostnader, se figur 1. De ingående momenten beskrivs utförligare i 
denna bilaga. 
 

Förberedelser  Planering Genomförande Efterarbete

Avvikelseanalys 
O

Analys 
Rapportering 
Utvärdering 

Information 
Förarbete

Förankring 
Omfattning 
Projektgrupp 
Utbildning 

ptimalfallsanalys

Figur 1. Metod för kartläggning av kvalitetsbristkostnader. 

Förberedelser 

 
Förankring av kartläggning 
Kartläggningen måste förankras hos ledningen för att få de nödvändiga stöd i form 
av resurser och prioritet. Vid information av kartläggningen bör 
kvalitetsbristkostnadernas betydelse samt möjligheterna att minska dem tas upp. 
Hänsyn till graden av förankring måste också tas i beaktning, desto mer omfattande 
ju mer stöd och engagemang krävs från ledningen. Om det uppstår svårigheter med 
att få till stånd en kartläggning kan ett mindre område studeras för att därefter 
uppvisa resultatet vilket ofta leder till fortsatt arbete. 
 
Omfattning 
En kartläggning av kvalitetsbristkostnader kan ske på ett antal olika sätt, allt ifrån 
en totalomfattande över hela företaget till enstaka typfall. Val av angreppssätt 
avgörs beroende på vilket syfte undersökningen har samt vilket 
användningsområde som satts i fokus. Ett fördelaktigt utfall brukar erhållas av att 
kombinera flera olika angreppssätt. Det är även viktigt att inte enbart hänsyn tas till 
produktionen utan att hela verksamhetens områden kartläggs. Detta innebär att 
även marknadsfunktion, konstruktion, beredning, försäljning, inköp, service och 
administration mm tas i beaktning. 
 
Erfarenhetsmässigt visar det att det inledningsvis är gynnsamt med en enkel och 
begränsad kartläggning för att erhålla erfarenhet från hur metoden praktiskt 
används. 
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Välj gruppmedlemmar 
Initialt utses en projektledare med goda kunskaper att kommunicera, organisera, 
leda och fördela samt erfarenheter från verksamheten och metoden. 
 
För att arbetet ska bli effektivt nås de bästa resultatet med en tvärfunktionell 
gruppsammansättning. Deltagarna ska inneha kunskap om samtliga områden som 
ska kartläggas. Dessutom bör specialister från ekonomifunktion och 
kvalitetsavdelningen ingå. Ekonomikunskap som stöd vid skattning av de fel och 
brister som finns samt att dennes medverkan medför större acceptans i företaget. 
Kvalitetsavdelningen kan utbilda deltagare i kvalitetsteknik samt göra en 
bedömning om kostnadernas relevans. 
 
I samband med en mer omfattande kartläggning kan det vara till stor hjälp med en 
stödgrupp som bistår vid överläggning av betydande frågor och delegering av olika 
uppdrag, även denna ska vara av tvärfunktionell sammansättning. 
 
Konsulter kan även anlitas men med stor delaktighet från den interna personalen 
för att få med kunskapen om verksamheten och samtidigt höja personalens 
kompetens inom området. Det positiva effekter en konsult för med sig är att de ser 
verksamheten och problemen ur en objektiv synvinkel. 
 
Utbilda gruppen 
När gruppsammansättningen är klar ska kompetensnivån säkerställas. Det 
säkerställs genom att lägga upp ett utbildningsprogram. Det nödvändiga kunskaper 
som krävs är inom totalkvalitet, datainsamling och intervjuteknik. Nedan, figur 2, 
ses ett exempel på innehållet i en tvådagarskurs. 

Processer
Kvalitetsbristkostnadsbegreppet 

Kvalitet och lönsamhet    Förbättringsarbete 
Företagets kvalitetsarbete 

Vad är kvalitet?    Att arbeta i projekt 
Kunder      Kartläggning av kvalitetsbristkostnader 

 
Figur 2. Exempel på innehåll i en tvådagarskurs för en kartläggningsgrupp 
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Planering 

 
Projektledning 
Till den utvalda projektledarens uppgift tillhör det att planera kartläggningen. En 
noggrann planering underlättar projektarbetet. Inledningsvis ska kartläggningens 
syfte definieras. Detta är ytterst viktigt för att eliminera oklarheter och för att kunna 
fastställa och begära de nödvändiga resurser. När syftet är klargjort är det 
utgångspunkten för att sätta upp konkreta och mätbara mål. En sammanställning, i 
en dokumenterad projektplan, som innehåller syfte, mål, tidsplan, budget, 
resursbehov, information om metoder och tillvägagångssätt samt rutiner. 
 
I förebyggande syfte bör eventuella problem och dess effekter i arbetet identifieras 
och därefter se alternativa åtgärder för dessa problem. 
 
Informera medarbetare 
Innan det praktiska arbetet i form av datainsamling och analys inleds ska alla 
berörda medarbetare informeras. Detta kan förhindra eventuellt motstånd som kan 
uppstå vid kartläggning av fel och brister för att den enskilde individen ser det som 
ett hot och detta skapar rädsla och motvilja mot arbetet. Lämpliga 
informationsvägar kan vara ett informationsmöte, företagets personaltidning, 
anslagstavlor samt fortbildning av lokal chefer och arbetsledare som sedan i sin tur 
förmedlar informationen.  
 
Verksamhetsanalys 
Fundamentet för projektet kan lämpligen utgöras av en verksamhetsbeskrivning, 
där samtliga processer, funktioner, projekt, resurser och aktiviteter som 
förekommer identifieras och analyseras. Denna bit att projektet genererar en god 
förståelse för hur verksamheten fungerar samt hur funktioner och projekt 
samverkar. (För närmare beskrivning av processkartläggning hänvisar författaren 
till Sörqvist (2001), sida 72 samt bilaga 2.) Ett rekommenderat arbetssätt vid 
kartläggningen är att följa organisationens processer och med fördel i processens 
riktning UmotU dess flöde. Detta brukar ofta ge en mängd värdefull information från 
senare led om tidigare leds brister. 
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Förarbete 
Genom ”brainstorming” med ett grupp utvalda medarbetare, med god kännedom 
om verksamheten, kan en lista med tänkbara företagsspecifika 
kvalitetsbristkostnader genereras. Där målet är att erhålla en stor kvantitet 
information och därför ingen värdering för att inte hindra kreativitet. Vissa 
bestämda ordningsregler, se figur 3, bör följas för att motverka värdering och rädsla 
för att säga sin åsikt. 
 

‐ Ingen kritik eller bedömning av givna förslag får förekomma 
‐ Låt alla deltagare ge ett förslag i taget i tur och ordning, så att 

alla involveras. 
‐ Uppmuntra deltagarna att tänka okonventionellt och bygga 

vidare på varandras idéer. 
‐ Målet är att generera en stor kvantitet förslag. Analys av 

kvalitativ granskning kommer senare. 

 
Figur 3. Viktiga regler vid brainstorming 

Några viktiga hållpunkter att ta till sig vid en ”brainstorming” (spånskiva) är att 
den bör ledas av en person med goda kvalitetskunskaper, inledningsvis presenteras 
och klargörs begreppet kvalitetsbristkostnader och identifieringsarbetet diskuteras. 
Vid identifieringsarbetet bör bland annat kroniska fel, dolda fel och gap tas upp då 
det annars riskeras att resultatet speglar vissa sporadiska fel. 
 
När tillräcklig mängd erhållits bedöms och sorteras dessa i en valfri struktur. Om 
det finns ett behov av att utöka listan kan fortsatta undersökningar bedrivas genom 
till exempel fokusgrupper eller personliga intervjuer. 
 

Genomförande av kartläggning 
 
Vid en kartläggning finns det två huvudmetoder: avvikelseanalys och 
optimalfallsanalys. Avvikelseanalysen kartlägger de fel och brister som existerar, 
bedömer deras frekvens och slutligen prissätter dessa. Vid optimalfallsanalysen 
bestäms hur den optimala verksamheten skulle bedrivas för att därefter jämföra 
med nuläget. 
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Avvikelseanalys 
Fokus sätts på de fel och brister som finns i verksamheten. När dessa har 
identifierats och förbrukning av resurser fastställts kan en kostnadsberäkning 
utföras. Se figur 4 för principen för avvikelseanalysen. 
 

Identifiera brister 
och fel 

Fastställ  
resursförbrukning 

Kostnads‐ 
bestämning 

 
Figur 4. Principen för avvikelseanalysen 

Vid identifieringsarbetet är det viktigt att hänsyn tas till samtliga delar i 
verksamheten samt att försöka hitta de dolda och kroniska fel som existerar. 
 
För att inhämta informationen till de fel och brister som existerar kan 
utgångspunkten vara de specifika kvalitetsbristkostnaderna som uppkommit vid 
brainstormingen för att därefter fyllas på med bland annat information från 
medarbetare och från de interna databaserna. 
 
Optimalfallsanalys 
Vid denna analysmetod utgör optimalfallet, när det gäller att utföra arbetet på, en 
grundsten för att därefter jämföras med nuläget, där gapet mellan det optimala och 
det verkliga utfallet utgör kvalitetsbristkostnaderna. Figur 5 illustrerar arbetssättet. 
 

Identifiera 
optimalfall 

Fastställ 
resursförbrukning 

Kostnads‐ 
bestämning 

 
Gapanalys 

Fastställ 
nuvarande 
angreppssätt 

Fastställ 
resursförbrukning 

Kostnads‐ 
bestämning 

 
Figur 5. Vid en optimalfallsanalys jämförs verksamheten funktion i dagsläget med hur den skulle fungerat 

under optimala förutsättningar. 

Denna metod kan vara svår att bemästra för att identifiera det optimala sättet att 
utföra saker kan vara svårt och nästintill omöjligt. 
 
Angreppssättet för att identifiera de optimala förutsättningarna kan delas in i 
teoretiska och empiriska studier. Vad de olika studierna utgörs av, se nästa sida. 
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BILAGA 2 
− Metod för kartläggning av kvalitetsbristkostnader − 

 
Teoretiska studier    Empiriska studier 
Processtudier    Intervjuer 
Simuleringar    Tids‐ och arbetsstudier 
      Benchmarking 

- Internt 
- Externt 

Efterarbete 
 
Efterarbetet består av analys, rapportering och utvärdering.  
 
Vid analysdelen där det insamlade materialet bearbetas kan bland annat 
paretostudie och relationstal användas för att kunna se kvalitetsbristkostnadernas 
fördelning, få en förståelse och dra slutsatser. Relationstalens positiva effekter 
medför att en jämförelse kan utföras vid upprepade kartläggningar. 
 
Rapporteringer ligger ofta till grund för beslut på olika nivåer. Detta medför att 
hänsyn bör tas vill vem/vilka som är mottagare av informationen.. Rapporten ska ge 
en överskådlig bild av innehållet och gärna kompletteras med grafiska 
framställningar. 
 
Utvärderingens syfte är till för att ta till vara på vunna erfarenheter och kunskaper 
inför framtida kartläggningsarbeten.
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BILAGA 3 
− Intervju, Controller vid Produktion Förädla − 

 
Intervjuunderlag 

Detta dokument ska fungera som ett underlag och hjälpmedel vid sammankomst 
den 9 november med controller för SAK‐verken, Monica Wingsund 
 
Allmänt 
 

 Vilka ekonomiska uppföljningar sker idag? Kopplade till mätning av 
kvalitetsbristkostnader? 

Den uppföljning som sker i dag görs ur två perspektiv; linje och process. Det som 
kommenteras är: 
‐ FU‐stopp 
‐ Större Haverier 
‐ Extraordinära kostnader; kan vara t ex förbättringar, modifieringar, 
arbetsmiljöförbättringar mm  
 
Om utfallet inte stämmer överens med plan/målvärde kommenteras detta i ett 
dokument för analys av kostnadsutfall som controllern sammanställer varje månad. 
 
Notering: Bra information finns i SAK‐verkens måltavlor – Hur mycket har vi 
förlorat på grund av interna störningar? De områdena med stora kostnadsposter 
upprättas det en handlingsplan för. Ur dessa måltavlor kan exempel ses på där 
handlingsplaner är utförda och om kostnaderna minskat/försvunnit året efter. Året 
efter kan höga kostnadsposter ha uppstått på andra områden → handlingsplan 
upprättas osv. 
 

 Till vem/vilka rapporteras dessa? 
 
Utfallsanalyser rapporteras i linjen till sektions‐ , avdelnings‐ och Miningnivå. 
Presenteras även på processteamen i respektive delprocess (KS, KA, KK) 
 

 Var och hur inhämtas underlaget till uppföljningarna? 
 
Kostnadsutfallen hämtas från de verktyg som finns  för ekonomiska 
utfallsrapporter, Mercur och Diver. Kommentarerna från ”driften” (PKS, PKA, 
PKK) meddelas per telefon eller mail. PKU (underhåll) och PKP 
(processautomation) har filer som controllern har tillgång till, där de löpande lägger 
in kommentarer för avvikelse mot plan. 
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BILAGA 3 
− Intervju, Controller vid Produktion Förädla − 

 
 Om kvalitetsbristkostnader skulle mätas idag, finns det något som skulle underlätta ditt 
jobb med att följa upp och rapportera dessa? 

 
Bra underlag för att prioritera förbättringar samt investeringar. Idag kan man 
prioritera utifrån t ex  antal störningar, tid för interna fel, eller uh‐kostnad för en 
anläggning, men då detta inte  kopplas mot en total kostnad (kostnad för akut rep+ 
upplagskostnader + förlorad produktion mm), kan det ge felaktiga prioriteringar 
vid t ex investeringar.  
 
Att sammanställa detta idag skulle innebära en manuell insats vid varje tillfälle. 
Detta eftersom den kodplan och ”konteringssträng” som finns idag inte klarar av 
ytterligare ett konteringsbegrepp. 
 
Monicas exjobb 
 

 Hur avgjordes avgränsningarna till ditt exjobb? 
 
Handledare på företaget föreslog avgränsningarna. 
 

 Var det ett lagom stort område att bearbeta? 
 
Monica uppfattade det som lagom stort område. 
Underlättade att det var samma chef över båda verken. 
 

 Hur gick du tillväga för att ta reda på vilka kvalitetsbristkostnaderna företaget hade? Ex. 
intervjuer, analys av dokument osv. 

 
Intervjuer, dokument tillhandahållna från de personer som intervjuades. 
 
Med hjälp av handledaren valdes, från de framtagna kvalitetsbristkostnaderna, de 
parametrar som skulle mätas.  
 

 Vilka problem/svårigheter upplevde du under arbetes gång? 
 
Fastställa vilka kostnadsposter som gick att mäta. 
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BILAGA 3 
− Intervju, Controller vid Produktion Förädla − 

 
Mätning av kvalitetsbristkostnader, 1999 
 

 Kvalitetsbristkostnaderna mättes endast på KM‐nivå, vad omfattar denna nivå? 
 
KMQ ‐ Provtagning 
Drift/underhåll 
 

 Vad avgjorde att det skulle mätas på KM? 
 
Som en del i Totalkvalitetsprocessen beslutade KMs ledningsgrupp att utarbeta ett 
förslag på modell för att mäta kvalitetsbristkostnader vid KM. 
 
Dessutom framkom i augusti 1998, vid kvalitetsrevision, krav på mätning av 
kvalitetsbristkostnader vid LKAB. I samband med arbetet med 
verksamhetssystemet togs en modell för mätning av kvalitetsbristkostnader fram, 
inför den nya revisionen hösten 1999. 
 

 Vem initierade kostnadsuppföljningen? 
 
KMs ledningsgrupp 
 
Hur gick det praktiska arbetet tillväga (hur inhämtades uppgifterna)? 
 
Monica sammanställde kostnadsutfallet (vid tertialbokslut) enligt den ”modell” som 
valts för kvalitetsbristkostnader. Någon inom respektive sektion (verk) fick fylla i 
uppgifter om bla kostnader för förebyggande underhåll, upplagshanteringar på 
grund av. kvalitetsavvikelser/haverier/ produktionsstopp mm enligt den definition 
som fanns för kvalitetsbristkostnader. Sedan sammanställde Monica för KM totalt. 
Gruppen lade fokus på interna felkostnader. 
 

 Till vem/vilka rapporterades kvalitetsbristkostnaderna? 
 
Återrapporterades inom KM. Ett målvärde sattes upp där vi angav med hur stor 
andel de interna felkostnaderna skulle minskas under kommande år och mot detta 
jämfördes utfallet. 
 

 Vilka förutsättningar fanns inför mätning av kvalitetsbristkostnader på KM‐nivå? 
 
Avbrottsstatistik 
Mycket uppskattningar 
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BILAGA 3 
− Intervju, Controller vid Produktion Förädla − 

 
 Hur väl förankrad var uppgiften hos berörda? 

 
Väl. De berörda var med vid beslutsprocessen. 
 

 Vilka ingick i gruppen vid framtagande av kategorier, definition osv.? 
 
Alla sektionsansvariga samt avdelningsansvarige. Varje tertial upprättades en 
uppföljning av kvalitetsbristkostnader där sektionsansvariga fick ge sina 
kommentarer. 
 

 Hur valdes de olika kategorierna (förebyggande‐, kontroll‐, interna felkostnader osv.) och 
av vem? 

 
Utgick till stor del av den framtagna modell i Monicas examensarbete, med tillägg 
för kostnad för extern kvalitetssäkring och vinstbortfall. Vinstbortfall kategorin var ett 
önskemål för gruppen. I själva verket skulle vinstbortfallet ingått i de interna 
felkostnaderna men med önskemål att skilja åt dessa åt på grund av att 
kostnadsredovisningen inte visar hur en produktionsförlust slår på intäkterna, det 
är endast kostnaderna som visas. 
 
Uppföljningen av kvalitetsbristkostnader bygger på en modell enligt ISO9000, med 
tillägget att förutom hänsyn till bristande produktkvalitet även ta hänsyn till 
brister/fel i produktionsprocessen. 
 

 Varför mättes inte externa felkostnader och kostnader för externa kvalitetssäkring? 
 
Kan inte erinra sig om varför dessa kostnader inte mättes. 
Externa felkostnader: kan vara för att det inte fanns några under den korta period 
som uppföljningen utfördes. 
Extern kvalitetssäkring: kan möjligtvis bero på att det var svårigheter med att 
fastställa kostnaderna på denna post.  
 

 KMs definition på kvalitetsbristkostnader 
 
”Kostnader och intäktsbortfall orsakade av brister/fel i produktkvalitet och 
produktionsprocessen” 
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BILAGA 4 
− Kvalitetsbristkostnadsmodeller − 

 
 

Alternativ 1 Modell enligt Lars Sörqvist (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetsbristkostnader

Interna felkostnader Externa felkostnaderKontrollkostnader 

Kontrollkostnader:  kostnader för att kontrollera att rätt kvalitet levereras i alla 
led. 

 
Interna felkostnader:  förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå 

som upptäcks UföreU leverans till extern kund. 
 
Externa felkostnader:  förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå 

som upptäcks Uefter Uleverans till extern kund. 
 

Alternativ 2 Modell enligt anonymt processföretag 

Utrustningshaverier 

 
Utrustningshaverier:   kostnader eller utebliven vinst till följd av förlorad 

produktion samt kostnader för akuta reparationer. 
 
Planerade stopp:  kostnader eller utebliven vinst till följd av planerade stopp 

för underhåll exklusive nödvändiga omställningar och 
semester. 

 

Kvalitetsbristkostnader 
Interna  

kvalitetsbristkostnader 

Planerade stopp 

Externa  
kvalitetsbristkostnader 
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BILAGA 4 
− Kvalitetsbristkostnadsmodeller − 

 
Interna kvalitetsbristkostnader:  kostnader för kvalitetsavvikelser som upptäcks 

UföreU leverans till extern kund. 
 
Externa kvalitetsbristkostnader:  kostnader för kvalitetsavvikelser som upptäcks 

UefterU leverans till extern kund. 
 

Alternativ 3 LKAB:s modell, 1999 
 
 

Kvalitetsbristkostnader
Externa  

felkostnader 

Kontrollkostnader 

Kostnad för extern 
kvalitetssäkring 

Interna  
felkostnader

Förebyggande 
kostnader

Vinstbortfall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förebyggande kostnader:  kostnader för att febygga att fel/brister uppstår i såväl 

produktkvalitet som produktionsprocessen. 
 
Kontrollkostnader:  kostnader för att kontrollera överensstämmelse med 

kvalitetskrav. 
 
Interna felkostnader:  kostnader som uppstår p g a avvikelser från kvalitetskrav, 

om detta upptäcks UföreU leverans till kund, samt kostnader 
för fel/brister i produktionsprocessen. 

 
Externa felkostnader:  kostnader som uppstår p g a avvikelser från kvalitetskrav, 

om detta upptäcks UefterU leverans till kund. 
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BILAGA 4 
− Kvalitetsbristkostnadsmodeller − 

 
Kostnad för extern kvalitetssäkring:  kostnader som hänför sig till demonstrationer 

och verifikationer som krävts som objektiva 
bevis av kund. 

 
Vinstbortfall:   vinstbortfall som beror på ”interna fel”, dvs. interna 

störningar hos KMTPF

9
FPT 

 
Notering! Denna modell användes under en begränsad tid och vid tidpunkten 

mättes inte kostnad för extern kvalitetssäkring samt vinstbortfall. 
 

                                                 
TP

9
PT Kiruna Malmförädling 
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BILAGA 5 
− Företagsspecifika kvalitetsbristkostnads parametrar − 

 
 
Företagsspecifika kvalitetsbristkostnader  
 
Med hjälp av en spånskiva genererades ett flertal företagsspecifika 
kvalitetsbristkostnader. Efter överenskommelse med gruppdeltagarna delades 
dessa in i tre kategorier; Interna‐, externa felkostnader och utrustningshaverier. Nedan, 
under respektive kategori återfinns några utav de framtagna bristerna. 
 

Kvalitetsbristkostnader

Interna felkostnader  Externa felkostnader Utrustningshaverier 

 
 
UInterna felkostnaderU 

 
Ineffektiv förbrukning av media (trycklyft, energi, vatten) 
Bristande interkommunikation som leder till fördröjningar och missuppfattningar 
Uppstartsutkörningar på grund av. kvalitet eller processtörningar 
Utkörningar på grund av. avvikande kvalitet eller processtörningar 
”Mindre bra” krossat rågods vilket leder till minskad produktion. Kan ej nyttja 
anläggningens fulla kapacitet 
Låg Fe‐halt i rågodset minskar kapaciteten i anläggningarna och slitaget ökar 
Inflexibilitet vid processtyrning 
Hög spridning på sligytan 
 
UExterna felkostnaderU 

 
Reklamationer 
 
UUtrustningshaverierU 

 
Spill (slig,pellets) som orsakar produktionsförluster och rensning 
Reservdelsbrist för kritiska maskiner 
Driftsstopp  
Tillgänglighet 
Produktionsförluster 
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BILAGA 6 
‐ Intervju, Processoperatörer vid förädlingsverken ‐ 

 

INTERVJU – Sovringsverk 

Namn:  
Befattning: Processoperatörer 
Antal år i befattning: 13 år, 19 år, 19 år 
 
UVad är din del i processen:  
Styra och övervaka processen. ”Leda och fördela”. 
 
UVilka är dina interna kunder?  
Anrikningsverket 
Svappara 
Narviks Malmhamn, KBF 
 
UVilka är dina externa kunder? 
Minelco, KRBC 
 
UVilka är dina interna leverantörer? 
Gruvan 
Underhåll 
Media 
Materialförsörjning 
 
UVilka är dina externa leverantörer? 
Entreprenörer, b l a KISAB, städning 
 
UVilka krav/förutsättningar måste uppfyllas från gruvan för att din process ska gå 
optimalt? 
Mängd  
Kvalitet 
 
UVad är det som påverkar att kraven inte uppfylls? 
Bergsbrist 
Skippar som ”står” 
Problem med lastning  
 
UVilka krav måste du uppfylla för att anrikningen ska kunna köra sin process 
optimalt? 
Jämn storlek på material 
Rätt kvalitet 
Rätt tid 
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BILAGA 6 
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UVad är det som påverkar att inte kraven uppfylls? 
Malmens sammansättning 
För stor gråbergshalt som levereras, tar stor plats i fickorna, gråbergsvolym större 
än malmvolym. 
Utrustningshaverier 
Rätt kvalitet 
Rätt mängd 
 
UNämn de fem vanligaste förekommande felen och bristerna i din verksamhet. 
Djupmätningar (el‐ och instrumentfel) – visar att fickan är fylld, fast så är det i själva 
verket inte. 
Bergsbrist 
Stockningar 
Haverier efter FU‐stopp  
Gammal maskinpark – 36 tums krossar, oljeläckage, tappar produktion av KBF. 
 
UVilka trånga sektioner/flaskhalsar finns i er verksamhet? 
Inga flaskhalsar upplevs i verksamheten.  
 
UVilka kroniska problem kan förekomma? 
Djupmätning 
Fellarm som visar fel. Driftspersonal måste undersöka 4,5 saker innan beslut om var 
felet ligger, kan tas. 
Undermåligt övervakningssystem – Reservdelar från gruvmuseet ☺ 

2 
 



BILAGA 6 
‐ Intervju, Processoperatörer vid förädlingsverken ‐ 

 

INTERVJU – Anrikningsverk 
 
Namn:  
Befattning: Processoperatör 
Antal år i befattning: 16 år, 8 år, 1 mån 
 
UVad är din del i processen:  
Styra och övervaka processen. Meddela driftspersonal fellarm och störningar. 
 
UVilka är dina interna kunder?  
Kulsinterverket 
KA2 (KMR) → KA1 (KMR används som malsten) 
 
UVilka är dina externa kunder? 
Minelco (KMR 
 
UVilka är dina interna leverantörer? 
KA2 → KA1 
Sovringsverket 
Underhåll; mek., el 
Materialförsörjning; CF 
Media 
Inköp 
Produktionsplanering 
 
UVilka är dina externa leverantörer? 
Entreprenörer 
 
UVilka krav måste uppfyllas från sovringen för att din process ska gå optimalt? 
Rätt mängd sten 
Rätt kvalitet; grovlek (sammansättning), Fe‐halt 
 
UVilka krav måste du uppfylla för att kulsinterverket ska kunna köra sin process 
optimalt? 
Rätt mängd slig 
Rätt kvalitet 
 
UVad är det som påverkar att kraven inte uppfylls? 
Utrustningshaverier 
Processkännedom av efterföljande steg 
Felaktigt/ineffektivt körsätt 
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”Dåligt” råmaterial – sammansättning (kvalitet) 
Ej tillräcklig kompetens  
Arbetsbelastning/arbetsanhopning → justeringar fördröjs, både när det gäller att 
meddela driftspersonalen att vidta korrigeringar, samt korrigeringar i 
processtyrning. 
Externa störningar – ex. entreprenörer stänger av vatten svetsning mm 
Tillsatsmedlets sammansättning, påverkan av vad som är levererat samt av 
väderförhållande. 
Försenade leveranser av ex reagenser som påverkar kvalitén. Ex. vattenglas ej 
levererat, kör sparsamt, påverkar kvalitén. 
Undermåligt underhåll av processystem (Contronic P, ABB) → Gamla 
processbilder, uppdateringar saknas, ej existerande utrustning finns med. 
Maskinparken; Eftersatt underhåll på styr‐ och reglerutrustning. Felaktiga 
kalibreringar.  
Kommunikationsbrist 
 
UNämn de fem vanligaste förekommande felen och bristerna. 
Rågodsbrist 
El‐ och instrumentfel 
Fullt framåt 
Utrustningshaverier, trommelsikt en av de vanligaste. 
Kommunikation och information 
Vilka kroniska problem kan förekomma? 
Spill 
Att tillvarata personalens kunskap vid t ex nybyggnation, planering etc. 
Bemanning – övervakning, eftersatt städning, akuta reparationer blir åsidosatt. 
 
UVilka trånga sektioner/flaskhalsar finns i er verksamhet? 
Kvarnar  
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INTERVJU – Pelletsverk 

Namn:  
Befattning: Processoperatörer 
Antal år i befattning: 3 år, 9 år 
 
UVad är din del i processen:  
Styra och övervaka processen. ”Leda och fördela” 
 
UVilka är dina interna kunder?  
Narviks malmhamn 
 
UVilka är dina externa kunder? 
Kunder runt om i hela världen. Ex Bremen, Kina, Turkiet osv. 
 
UVilka är dina interna leverantörer? 
Anrikrikningsverket 
Underhåll – El, mek, instrument 
Media 
Inköp 
Materialförsörjning 
System 
 
UVilka är dina externa leverantörer? 
Entreprenörer 
 
UVilka krav måste uppfyllas från anrikningen för att din process ska gå optimalt? 
Kvalitetsparametrar för slurryn och tillsatsmedlet, tex. ytan, rätt kemisk 
beskaffenhet, även rätt vattentemperatur ‐ så varmt som möjligt. 
 
UVad är det som påverkar att kraven inte uppfylls? 
Malmens beskaffenhet 
 
UVilka krav har ni svårast att uppfylla för att producera prima produkter? 
ATHn (det bortnötta från kulan), ska vara så liten som möjligt 
TTH (det som är kvar av kulan), ska vara så hög som möjligt 
Sikten  
Kemhalt 
KK2‐ LTB (Low Temperature Breakdown), ≥ 95%. Hållf.test vid låg temp 5‐600P

o
PC. 

RULEN (Reduction Under Load) Hur mkt kulan reduceras vid hög värme. 
(Andelen för stora kulor +16mm har varit för stor ,men är ej ett problem idag.) 
UVad är det som påverkar att inte kraven uppfylls? 
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Utrustningshaverier 
Fördröjningar från tidigare led (bl a bergsbrist, problem på anrikning) 
Slurryns beskaffenhet 
Tillsatsmedlets beskaffenhet 
Eftersatt underhåll av styr‐ och reglerutrustning. Ex. vågar som visar fel → tillsätter 
fel mängd av bindemedel. 
Systemfel 
Ineffektivt/felaktigt ”körsätt” 
Bristande kunskap om vilka kostnader som genereras samt vilka konsekvenser som 
uppstår vid försening av att åtgärda fel → kan leda till produktionsförluster. 
Bristande ansvar 
Kommunikationsbrist 
 
UNämn de fem vanligaste förekommande felen och bristerna i din verksamhet. 
Kommunikation 
Avvikande produkter 
Bandskador på transportörer 
Siktarna i rullkretsarna, lagerhaverier 
”Hålet” i graten, stockar igen. 
 
UVilka trånga sektioner/flaskhalsar finns i er verksamhet? 
KK3 Rullkretsarna 
ATHn – problem att hålla inom toleransgränserna → backa produktion En för hög 
produktion kan ha inverkan på ATHn pga.process tekniska orsaker.  
Matarna i sliglagret Dålig driftklarhet på matarna, ej tillräcklig kapacitet på 
blandaren. 
KK2 – Ingen lika tydlig (Processfläktarnas kapacitet är ej tillräcklig.) 
 
UVilka kroniska problem kan förekomma? 
Spill 
Kolinlastning, stockning i lastningsstation, vintertid 
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