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Förord 
 
Detta examensarbete har genomförts i träteknik inom institutionen för konstruktions- och 
produktionsteknik vid Linköpings tekniska högskola på uppdrag av Gyllensvaans Möbler AB. 
 
Jag vill passa på att tacka företagsledningen på Gyllensvaans Möbler som bidraget med värdefull 
information och stort intresse för examensarbetet. Stort tack till anställda på Gyllensvaans Möbler 
som troget rapporterat in kassationer och brister under studiens gång samt stått ut med mina 
ständiga frågor. Utan Er hade arbetet inte gått att genomföra. Ett särskilt tack vill jag rikta till 
Jesper Hallindemo som varit min handledare på företaget. Tack även till min handledare och 
examinator på Linköpings tekniska högskola Matz Lenner.  
 
Att få göra examensarbete hos Gyllensvaans Möbler har varit intressant och lärorikt samt gett mig 
värdefulla kunskaper inför framtiden. 
 
Kättilstorp, december 2006 
 
 
 
Carl-Henrik Stenermark



 

Sammanfattning 
 
Detta examensarbete undersöker orsaker till och kostnader för interna kvalitetsbrister hos 
Gyllensvaans Möbler AB, Kättilstorp, Falköping. Det är ett familjeföretag med 220 anställda som 
av folierade och kantlistade spånskivor tillverkar och levererar cirka 13 000 möbler per dag till 
IKEA. Företagsledningen har misstänkt att kvalitetsbristkostnaderna varit omfattande och ville ha 
kostnaderna och orsakerna undersökta närmare i ett examensarbete.  
 
Arbetet började med en period i produktionen för att få en inblick i produktionsförloppet, 
företagets kvalitetspolicy, operatörernas arbete samt vilka olika slags kvalitetsbrister som 
uppkommer. Därefter teoristudier om kvalitetsbristkostnader och genomgång av företagets 
materialplaneringssystem. Intervjuer gjordes sedan med avdelningsledare, kvalitetssamordnare 
och produktionstekniker för att få reda på orsakerna till uppkomna kvalitetsbrister. Vid 
intervjuerna konstaterades sex vanligtvis förekommande kvalitetsbrister, nämligen borrfel, 
foliefel, repor i folie, kantlistfel, avvikande mått och trasiga spånplattor.    
 
En fyra veckor lång empirisk studie genomfördes för att se felfrekvens och kostnader för felen. 
Operatörerna rapporterade under denna tid in samtliga fel och brister som uppkom inom 
produktionen. Bristerna som framgick vid intervjuerna utgjorde 64 % av samtliga fel, varav 
kantlistfel 26 %, folierepor 16 %, foliefel 13 %, borrfel 6 %, måttavvikelser 1 % och trasiga 
spånplattor 1 %.  Resterande 36 % kunde inte knytas till någon specifik orsak. Sammanlagd 
kostnad för de interna kvalitetsbristerna uppgick för mätperioden till 3 % av omsättningen.  
 
Förbättringsarbetet har fokuserats på att hitta orsaker till och föreslå förbättringar till de största 
felområderna. Brister i kantlistningsprocessen beror mestadels på måttavvikelser i inkommande 
spånskivor. Måttavvikelserna kan minskas genom förbättrat underhåll av sågstationen innan 
kantlistningen. Folierepor orsakas huvudsakligen av spånrester mellan detaljer som staplats i 
högar eller av slitna rullbanor. Vissa folieleverantörer har haft kvalitetsproblem som gjort folien 
extra känslig. Folirepor minskas genom leverantörsbyte, bättre utsug efter borr- och sågstationer 
samt förebyggande underhåll av rullbanor. Generellt bör tvärfunktionella grupper tillsättas för att 
arbeta med kvalitetsbrister på ett kontinuerligt och strukturerat sätt.   
 
 



 

Summary 
 
This thesis investigates the reasons for and costs of internal quality deviations at Gyllensvaans 
Möbler AB, Kättilstorp, Falköping. This is a family business with 220 employees that fabricates 
foiled and sidestrip chipboards. The company delivers around 13 000 pieces of furniture a day for 
IKEA. The company management has assumed that the costs of poor quality have been 
substantial and wanted the costs and causes investigated in a student's thesis. 
 
The thesis started out with a period of practical work in production in order to get an insight of the 
manufacturing process, the company's quality policy, the work of the operators and existing 
quality shortages. Thereafter theoretical studies started about costs caused by low quality 
standards. The company's planning system for materials were also looked at. To get a clear view 
of the upcoming of quality deviations interviews with section managers, quality coordinates and 
production technicians were held. The interviews established six ordinary types of poor quality, 
namely drill error, foil error, foil scratches, sidestrips error, size that diverge and defects with the 
chipboard.       
 
A four weeks long empirical study was made to see frequency and cost of the poor quality types. 
The operators reported all errors and shortages that were found under the empirical study. The 
shortages that were found from the study represents 64 % of all errors, whence sidestrips error 26 
%, foil scratches 16 %, foil error 13 %, drill error 6 %, size that diverge 1 % and defects with the 
chipboard 1 %. The remaining 36 % did not have any specific reason. The extended costs due to 
quality deviations were calculated to an average of 3 percent of the total turnover.     
 
The improvement work has focused on finding the cause of and suggesting improvements to the 
most expensive quality defects. The shortages in the sidestrips process depend mainly on the 
diverging size of the incoming chipboards. The diverging chipboard size can be improved by 
better maintenance of the saw-station in front of the sidestrips process. Foil scratches depend on 
defects from suppliers and can be amend by harder demand on the supplier. Generally, the 
company needs to appoint improvement teams that continuously and structurally work with 
quality problems.                                                                                                                
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel ges bakgrund och syfte för detta examensarbete. Ytterligare beskrivs ett 
antal delmål och de avgränsningar som har gjorts. Slutligen kommer rapportens struktur att 
presenteras där läsanvisningar ges till de kommande kapitlen. 
 

1.1 Bakgrund 
Svensk tillverkningsindustri har under de senaste årtiondena fått hårdare konkurrens från företag i 
låglöneländer i takt med att marknaden har globaliserats. Detta har lett till att de svenska företagen 
har blivit tvungna att effektivisera och automatisera sin produktion så att andelen mänskligt arbete 
reducerats. Denna utveckling ha även bidragit till att industrin också tvingats se över kostnader 
som uppkommer på grund av bristande kvalitet som enligt Bergman & Klefsjö (2002) och 
Sörqvist (1998, 2001) vanligtvis rör sig om 10-30 % av företagens omsättning. 
 
Gyllensvaans Möbler AB är möbeltillverkare och leverantör till IKEA. Inom denna bransch råder 
stor konkurrens från låglöneländer och för att få fortsätta vara leverantör till IKEA krävs att 
Gyllensvaans Möbler kan tillverka sina produkter på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Detta har 
bidraget till att företaget kontinuerligt måste se över sina kostnader och investera i 
kostnadseffektiv utrustning.  
 
Företagsledningen misstänker att kostnader för bristande kvalitet inom produktionen är av 
betydande omfattning men saknar kunskap om dess egentliga storlek. Av den anledningen 
genomfördes höstterminen år 2006 ett examensarbete på Gyllensvaans Möbler för att beräkna de 
interna kvalitetsbristkostnaderna. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att identifiera de mest kostsamma kvalitetsbristerna på 
Gyllensvaans Möbler, samt ta fram konkreta förbättringsförslag för att minska 
kvalitetsbristkostnaderna. Förbättringsförslagen skall kunna användas som hjälpmedel för fortsatt 
kvalitetsarbete. 
  

1.3 Delmål 
För att studiens syfte skall kunna uppnås krävs ett antal delmål. Dessa mål har satts upp för att 
förenkla arbetets genomförande och möjliggöra att fokus läggs på enbart ett område isänder. 
Delmålen för arbetet är följande: 
 

• Förstå företagets huvudprocesser. 
• Identifiera de vanligaste kvalitetsbristerna. 
• Ta fram en modell och räkna ut företagets kvalitetsbristkostnader. 
• Studera orsakerna till bristernas uppkomst. 
• Utarbeta förbättringar för att öka kvaliteten och minska företagets kassationer. 
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1.4 Avgränsningar 
Att identifiera och beräkna kostnader för samtliga kvalitetsbrister för ett företag skulle vara ett 
mycket tidskrävande arbete som inte ryms inom tidsramarna för ett examensarbete. Därför har 
arbetet begränsas till att enbart studera de kvalitetsbrister som uppstår med materialet inom 
produktion och emballering. Metoden som använts för att fastställa kostnaderna för uppkomna fel 
kommer inte att ta hänsyn till de brister som identifieras efter att färdig produkt har lämnat 
fabriken. Arbetet kommer enbart att studera organisationens interna bristkostnader med hjälp av 
generella modeller. Även dessa modeller har begränsats och tar enbart upp de mest omfattande 
kostnadsfaktorerna som upptäckts under en fyra veckor lång mätperiod. 
 
Enligt företagets önskemål har av konkurrensskäl vissa värden i rapporten mörkats eller 
sammanräknats till ”X kronor”. 
 

1.5 Rapportstruktur 
Inom avsnittet företagspresentation presenteras organisationens bakgrund samt vilka produkter 
som framställs vid respektive process. Därefter följer ett stycke som beskriver hur företagets 
kvalitetsarbete fungerar idag i form av hur man mäter kvalitet samt hur man bokför olika brister. 
 
Sedan följer en referensram där teoretisk bakgrund inom ämnena kvalitet och dess bristkostnader 
behandlas. Detta avsnitt går att läsa separat för att få en teoretisk bild av kvalitetsbristkostnader. 
Efter att teorin tagits upp följer avsnittet metod som redogör för hur studien har genomförts. 
 
Kapitlet identifierade kvalitetsbrister tar upp de olika typerna av fel som förekommer inom 
företagets verksamhet. Därefter beskrivs de metoder som använts för att beräkna 
kvalitetsbristkostnaderna. Metoden används sedan i kapitlet resultat där den totala bristkostnaden 
uppvisas och delas upp på olika kostnadsfaktorer. 
 
För ge exempel på hur kvalitetsbristkostnaderna skall kunna sänkas följer ett avsnitt som 
analyseras de största bristerna samt tar upp förbättringsförslag som kan leda till minskade brister. 
 
Nästa del av rapporten består av en diskussion där tankar och funderingar som har uppstått under 
arbetet tas upp. Slutligen ges en beskrivning om vilka slutsatser som gjorts i examensarbetet.  
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2 Företagspresentation 
Gyllensvaans Möbler är ett familjeföretag som ligger i Kättilstorp utanför Falköping. Företaget 
grundades av Nils Gyllensvaan år 1946 och fick sin första order från IKEA år 1952. Samarbetet 
med IKEA har sedan dess ökat i allt större omfattning och idag säljs samtliga produkter till IKEA. 
Detta har lett till att produktionen har utvecklats till en processindustri specialiserad på 
planmöbeltillverkning. Gyllensvaans Möbler har idag 220 anställda och omsättningen för år 2006 
beräknas bli 500 miljoner kronor. Varje dag levereras cirka 13 000 möbler till IKEA. Utöver 
produktionen i Kättilstorp har företaget sedan år 2005 även ett dotterbolag, Ecolor SRL, som är 
beläget utanför Cluj-Napoca i Rumänien. Ecolor SRL har 120 anställda och tillverkar lackerade 
möbler till IKEA.  
 
Affärsidén är: 
Att med modern teknologi och högt ställda miljökrav tillverka och sälja möbler med rätt kvalitet 
till en för kunden låg kostnad.   
 
Produkterna som tillverkas utgörs huvudsakligen av bokhyllor. År 2006 fick Gyllensvaans Möbler 
ett kontrakt med IKEA som sträcker sig över sex år. Detta kontrakt garanterar dem att IKEA 
köper produkter till ett vist värde och innefattar bokhyllan Billy och CD-stället Benno som i 
nuläget förekommer i färgerna vit, röd, grön, silver och svart. Bokhyllan Billy finns både som hög 
och låg modell i två olika bredder och omfattar 58 % av omsättningen medan CD-stället Benno 
utgör 22 %. De resterande produkterna utgörs av byrån Hensvik, överhylla till Billy samt insats 
till Billy, se figur 2-1 för fördelning.   
 

Billy bokhylla 
Benno
Billy Extra
Hensvik
Insatts och avslut

 
Figur 2-1, Produktfördelning 

 
Försäljningen sker direkt till IKEA:s varuhus och centrallager runt om i världen. Tyskland är den 
enskilt största marknaden dit 27 % av försäljningen sker.  Den Svenska marknaden utgör 12 % av 
omsättningen och resterande del går på övrig export. Fördelningen mellan olika marknader 
framgår av figur 2-2. 
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Tyskland Frankrike Schweiz Sverige Belgien NA öst England Malaysia Canada
NA väst Asien Polen Japan Singapore Grekland Övriga

 
Figur 2-2, Försäljningsfördelning mellan olika marknader 

 

2.1 Företagets Processer 
Produktionskedjan hos Gyllensvaans Möbler sträcker sig från spånskivor och folie till 
monteringsfärdiga möbler i platta paket. Produktionen är uppdelad i två avdelningar, 
maskinavdelning samt emballeringsavdelning. Maskinavdelningen består av foliering, fyra 
maskinlinjer för kantlistning och borrning samt ett antal småmaskiner. Inom 
emballeringsavdelningen finns sex stycken paketeringsbanor. 
 

2.1.1 Maskinavdelning 
För att tydliggöra hur tillverkning går till beskrivs här nedan produkternas väg genom 
produktionsprocessen, från spånskiva till färdigbearbetat material. Produktionen inleds från ett 
råvarulager där cirka 50 lastbilar med spånskivor tas emot per vecka. Spånskivorna förekommer 
både med och utan folie. De skivor som inte köps folierade bearbetas i en folieringsanläggning 
som applicerar folie på båda sidorna samtidigt med en maximal hastighet av 35 meter per minut. 
Efter appliceringen av folie sågas ämnena till lämplig storlek och fraktas sedan vidare till fyra 
olika produktionslinjer, se figur 2-3. Dessa produktionslinjer är Anthon ett, Anthon två, Homag 
två och Homag tre. 
 
Anthon ett tillverkar huvudsakligen hyllplan, tak och botten till bokhyllan Billy. Anläggningen 
inleds med en såg som kapar ämnena till rätt bredd. Därefter påförs kantlist på två sidor och 
skivorna kapas ytterliggare i en såg. Nästkommande steg består av fyra separata borrmaskiner 
som följs av automatisk stapling av färdigämnen på pallar. 
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Anthon två är 150 meter lång och 30 meter bred och därmed företagets största produktionslinje. 
Den bemannas av 11 operatörer och körs i tre skift. Till maskinen kommer spånskivor som liksom 
i Anthon ett justersågas och kantlistas på två långsidor med en hastighet upp mot 100 meter per 
minut. Efter första kantlistningen sågas ämnena till rätt längd och kantlistas på kortkant. Därefter 
sorteras produkterna automatiskt upp till fem separata borrmaskiner som slutbearbetar ämnena. 
När materialen är staplade på lastpallar körs de till ett mellanlager innan de skickas till 
emballeringsbana fem, autopacken. 
 
Till Homag två och tre kommer försågade ämnen som kantlistas på fyra sidor och borras. Dessa 
maskiner kör främst sidor till den låga Billy-bokhyllan. 
 

2.1.2 Emballeringsavdelning 
Inom emballeringsavdelningen paketeras de olika ämnena till färdiga produkter för 
kundmontering. Detta görs på sex olika banor. 
 
Vid bana ett paketeras främst Billy hög i färgerna röd och grön. Här sköts all packning manuellt 
på grund av att färgerna röd och grön är särskilt känsliga för repor och behöver granskas innan de 
paketeras. 
 
Bana två paketerar CD-stället Benno. Även denna bana emballerar färgerna röd och grön och 
betjänas manuellt på grund av samma anledning som för bana ett. 
 
Den smala och höga varianten av Billy paketeras huvudsakligen vid bana tre som huvudsakligen 
även den betjänas manuellt. 
 
Bana fyra kallas även Robotpack och är en semiautomatisk emballeringslinje som innebär att 
vissa av ämnena paketeras maskinellt medan andra läggs i för hand. Maskinen har en kapacitet på 
fem lådor per minut. 
 
Den mest automatiserade paketeringsbanan är bana fem som även benämns som Autopack. Här 
finns totalt 18 robotar som betjänar linjen med material. Tack vare dess automatisering klarar den 
att emballera tio paket i minuten. Här paketeras enbart den vita varianten av Billy-bokhyllan. 
 
Vid bana sex, även kallad Anthonpack, paketeras enbart CD-stället Benno. Denna maskin skiljer 
sig från bana fem genom att ha färre robotar utan använder sig istället av portaler som rör sig 
horisontellt efter material. Takten vid bana sex är fyra paket per minut. 
 
Efter samtliga emballeringslinjer plastas pallarna med material och transporteras ut till 
färdigvarulagret. Ifrån detta lagret lastas dagligen 18 lastbilar med färdiga möbler. Bilarna 
levererar direkt till IKEA-varuhus eller till IKEA:s centrallager. 
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Figur 2-3, Produktionsflödet hos Gyllensvaans Möbler 
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3 Kvalitetsarbete hos Gyllensvaans Möbler 
Inom detta avsnitt beskrivs hur kvalitetsarbetet fungerar idag  
 

3.1 Krav från IKEA 
Kvalitetsarbetet hos Gyllensvaans Möbler har varierat under tiden för att klara de krav som IKEA 
ställer. År 1993 krävde IKEA att deras leverantörer skulle införa ISO 9002 vilket är en 
internationell standard för kvalitetsarbete som innefattar produktion, slutkontroll och 
slutprovning. Denna standarden följdes i fyra år tills IKEA kom med nya kvalitetskrav som 
riktade sig mer åt miljöförbättring.  
 
Sedan några år tillbaka har IKEA infört en kvalitetstrappa för att säkerställa leverantörers kvalitet. 
Denna trappa består av fyra nivåer: Must Demands, Minimum Demands, Quality Assurance och 
International Standard, se figur 3-1. Beroende på i vilken omfattning leverantörerna arbetar med 
kvalitet grupperas de i de olika stegen. Nytillkomna leverantörer hamnar först i QMust och måste 
omgående arbeta sig upp till nästkommande steg, Qway. Ifall inte leverantörer klarar kraven för 
Qway klassas de som riskleverantör och riskerar att förlora kontrakten med IKEA. 
 

 
Figur 3-1, IKEA:s kvalitetstrappa, internmaterial från IKEA  

 
Gyllensvaans Möbler har valt att lägga sitt kvalitetsarbete så att det klarar den lägsta 
kvalitetsnivån, Qway. Man anser sig inte tjäna något ytterligare på att lägga ner mer resurser på 
kvalitetsarbete och komma upp till nästkommande kvalitetssteg 4sip.   
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3.2 Kvalitetspolicy 
Gyllensvaans Möbler skall endast tillverka och sälja produkter och tjänster som är av sådan 
kvalitet att de i alla avseenden uppfyller kundens krav och förväntningar. 
 
Företagets definition av kvalitet är: 
 

• Monteringsfärdiga möbler i material och design enligt överkommelse med kunden. 
 

• Nära samarbete med tillförlitliga och flexibla leverantörer. 
 

• Miljövänlig tillverkning med hög tekniknivå. 
 

• Ständigt förbättringsarbete. 
 
Kvalitetssystemet omfattar alla på företaget. 
 
Företagsledningen ansvarar för policy, resursskapande och styrning. 
 

3.3 Mätning och redovisning av kvalitetsbrister 
I samband med att företaget introducerade ISO 9002 år 1993 infördes en slutkontroll som 
kontrollerar kvaliteten hos färdigpaketerade produkter. Denna kontroll finns fortfarande kvar och 
betjänas i nuläget i tre skift. Hit kommer alltid första pallen som har emballerats efter att ställ har 
genomförts. Ur pallen tas en produkt och monteras för att se så allt stämmer. Utöver dessa 
monteringstester testas kontinuerligt produkter som paketeras. Dessa tester går till så att 
slutkontrollanten kontrollmäter samtliga mått och ser så inte ämnena är skadade eller avviker på 
annat sätt från produktens givna krav. I de fall fel påträffas antecknas de i ett protokoll och 
emballeringsbanan underrättas för att se så inte felet är av återkommande slag. Är felen av stor 
omfattning stoppas emballeringen tills bristerna är åtgärdade. Protokollet som avvikelserna 
rapporteras in i sammanställs varje månad av kvalitetssamordnaren som på så sätt får en 
helhetsbild av kvalitetsutvecklingen av de färdiga produkterna. 
 
Enligt resultat från slutkontrollen för perioden september år 2005 till och med augusti år 2006 
framkom att 11 % av de kontrollerade produkterna innehöll någon form av fel. Av dessa fel 
fördelar sig skadorna enlig tabell 3-1. 
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Skada Fördelning
Hanteringsskada 16,4 %
Foliedefekt 14,2 %
Mått som avviker 13,8 %
Kantlistdefekt 12,2 %
Emballerings fel 10,2 %
Beslag 9,1 %
Skadat material 8,9 %
Fel som uppstått vid lackering 7,0 %
Övriga fel 4,8 %
Tryckmärke 2,0 %
Damm 1,5 %

Tabell 3-1, Fördelning av fel i slutkontrollen 

 
Vid nyanställning skall den nyanställde vara med i slutkontrollen under en halv dag för att skaffa 
sig en uppfattning om företagets kvalitetskrav.  
 
Vid de manuella paketeringsbanorna packas oftast material som är särkilt känsliga för skador. I 
och med att operatörerna synar varje ämne så sorterar de lätt bort felaktiga detaljer. Dessa 
produkter placeras sedan på två olika pallar, detaljer som går att laga och kassation. I samband 
med att emballeringsbanan byter produkt så rapporteras bristerna in i företagets MPS-system, 
Monitor.  
 
I maskinverkstaden skall operatörerna kontrollera minst en detalj i timmen. Vid denna kontroll 
skall de kontrollera ämnets yta och kanter för att se så utförande och färg stämmer samt 
kontrollera efter eventuella repor, tryckmärken eller andra avvikelser. Dessutom skall detaljens 
yttermått mätas samt kontrollera att borrbilden är korrekt. I de fall de upptäcker någon form av 
avvikelse skall de försöka åtgärda felkällan. Klarar de inte det på egen hand skall förman eller 
kvalitetsansvarig kontaktas för att vidta lämpliga åtgärder.  
 
Vid ställ skall den första detaljen kontrolleras och samtliga mått mätas. Eventuella avvikelser skall 
rättas till och ytterligare minst två bitar skall kontrolleras innan fullskalig produktion får starta.  
 
Vid ett flertal tillverkningsstationer finns en kontrollplats för att avsyna ämnen som passerar. Här 
sorteras felaktiga ämnen bort ur processen. Även dessa bortsorterade ämnena skall rapporteras in i 
Monitor. De ämnen som har defekt kantlist körs till kantlagningsavdelningen som byter ut 
kantlisten och räddar detaljen från skrotning. 
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3.4 Inrapportering till Monitor 
Som nämndes i tidigare stycke skall samtliga fel rapporteras in i företagets MPS-system, Monitor. 
Vid införandet av kassationer finns fyra olika koder för fel; kassation, kantlistfel, fanersprickor 
och lackeringsfel. Ur Monitor går det att ta fram kassationsrapporter där man kan se var vissa 
detaljer har sorterats ut samt vilka detaljer som är utsorterade. En ytterligare fördel med 
kassationsrapporten är att samtliga kassationer prissätts till det värdet detaljen hade i 
förädlingsprocessen. Tack vare detta går dessa kassationsrapporter att använda som en indikator 
på kvalitetsbristkostnaden.   
 
För att Monitors kassationsrapport skall kunna användas som dataunderlag för 
kvalitetsbristberäkningar krävs att samtliga enheter inom företaget rapporterar in samtliga brister 
som uppstår. Före examensarbetet gjordes detta enbart inom emballeringsavdelningen i samband 
med att banorna ställdes om till annan produkt.  
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4 Referensram 
Inom referensramen behandlas den teoretiska grunden för examensarbetet. Avsnittet tar upp olika 
aspekter av kvalitetsbrister samt presenterar verktyg för förbättringsarbeten.  
 

4.1 Kvalitet 
Definitionen av kvalitet varierar beroende på i vilken samanhang man kommer i kontakt med 
kvaliteten. Därför har det skapats ett antal olika kvalitetsdefinitioner varav några beskrivs nedan: 
 
Bergman & Klefsjö (1991) definierar kvalitet som: En produkts eller tjänsts kvalitet är dess 
förmåga att tillfredställa kundernas behov och förväntningar.    
 
Även Sandholm (1980) tar upp produkters kvalitet och nämner två olika definitioner av 
produktkvalitet: 
 

• Lämplighet för avsedd användning 
• Förmåga att uppfylla kundens förväntningar 

 
Bergman & Klefsjö (2002) har i sin bok sammanställt ett antal olika författares definitioner på 
kvalitet: 
 

• Den grad av vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, det vill säga behov eller 
förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk (ISO 9000:2000) 

• Conformance to requirements (Philip Crosby) 
• Kvalitetsbristerna utgörs av samhällets totala förlust orsakade efter dess leverans (Genichi 

Taguchi) 
• Quality should be aimed at the needs of the customer, preset the future (Edwards Deming) 
• Fitness for use (Joseph Juran) 
• Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar (Bergman & Klefsjös egen definition) 
 
Som vi ser finns det en uppsjö olika definitioner men det mest lättförstående uttrycket för kvalitet 
som Bergman & Klefsjö (2002) beskriver är: Kvalitet är när kunden kommer tillbaka och inte 
produkten. 
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4.2 Kvalitet och lönsamhet 
En förbättrad kvalitet kan ge ett flertal positiva effekter på lönsamheten för företag. Bergman & 
Klefsjö (1991) tar upp några resultat: 
 

• En bättre position på marknaden. 
• Kortare ledtider. 
• Förutsättningar för kapitalrationaliseringar. 
• Minskade kassations- och omarbetningskostnader. 
• Högre produktivitet. 

 
Sambanden kan ses i figur 4-1. 

 
Figur 4-1, Kvalitet och lönsamhet, Bergman & Klefsjö (1991) 

 
Här framgår att det finns många sätt som förbättrad kvalitet kan påverka lönsamheten. Genom att 
inrikta sig på ett kvalitetsområde kan detta ge resultat på ytterligare områden och man kan på så 
sätt öka kvalitetsgapet till konkurrenterna. 
 
Bergman & Klefsjö (2002) anser att en bristande intern kvalitet innebär flera olika 
tillverkningsproblem. Vilket i sin tur medför att företag måste ha stora buffertlager och reserver 
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för att inte svårighet inom en produktionsavsnitt skall få förödande konsekvenser i andra delar av 
produktionen. En ökning av den interna kvaliteten leder därför till att behovet av mellanlager och 
andra reserver kan minskas. Organisationer som arbetar med kapitalrationaliseringar måste av den 
orsaken även arbeta hårt med sin interna kvalitet och även med sina leverantörers kvalitet. 
 
Omvänt kan en minskning av buffertlager göra att kvalitetsproblemen som tidigare varit dolda 
kommer upp till ytan. Detta resonemang förstärker Höglund & Rindstål (1996) som menar att 
företag måste skapa sig insikt om sina kvalitetsbrister för att kunna åtgärda dem. De anser att de 
synliga bristkostnaderna endast uppstår till 10 procent av de totala kostnaderna för brister och fel, 
se figur 4-2. 

 
Figur 4-2, Kvalitetsberg, Höglund & Rindstål (1996) 

    

4.3 Utveckling av kvalitetsbristkostnader 
I samband med att ett företag utvecklar, konstruerar, tillverkar och säljer produkter uppkommer 
kostnader. En del av dessa utgifter måste företaget ha enligt Sandholm (1980) för att 
överhuvudtaget kunna få fram produkter som skall kunna ge intäkter. 
 
Utöver dessa nödvändiga utgifter uppstår dessutom kostnader som i varierande grad kan 
begränsas eller helt undvikas, beroende på hur effektivt verksamheten bedrivs. Dessa kostnader 
kallas för kvalitetskostnader. 
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För att underlätta planering och styrning av kvalitetsverksamheten delar Sandholm in 
kvalitetskostnaderna i fyra grupper:  
 

- Förebyggande kostnader 
Kostnader för den verksamhet som syftar till att förhindra att kvalitetsnivån 
kommer att hamna under den önskade. 

 
- Kontrollkostnader 

Kostnader för att kontrollera att material, delar och produkter uppfyller 
kvalitetskraven. Häri ingår enligt Sandholm (1971) följaktligen kostnader för att 
jämföra material, detaljer och produkter med sina kvalitetskrav samt med 
utgångspunkt av resultatet av denna kontroll besluta om godtagande, avvisning eller 
ändring av processer.  
 

- Interna felkostnader 
Kostnader för produkter, detaljer och material som inte uppfyller kvalitetskraven. 
Avvikelserna skall ha upptäckts internt innan leverans till kund.  
 

- Externa felkostnader 
Kostnaderna som uppkommer då fel upptäcks när produkterna har nått kunderna.  

 
Sandholm (1971) menar att utgifterna för den kvalitetskontroll som behövs för att få bättre 
tillverkningskvalitet ökar i takt med graden av överensstämmelse. 
 
På motsvarande sätt påverkas utgifterna för tillverkningsprocessen för företag. Bra 
överensstämmelse betyder få fel och medför hög tillverkningskvalitet. En försämrad 
överensstämmelse innebär mer fel och en lägre tillverkningskvalitet. Vid minskning av antalet fel 
sjunker även kostnaderna som dessa framkallar. 
 
Kostnaderna för kvalitetskontroll och fel varierar således med tillverkningskvaliteten enligt figur 
4-3. 
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Figur 4-3, Optimal kvalitet, Sandholm (1971)  

 
Vid en summering av felkostnaderna och kvalitetskontrollkostnaderna fås en lägsta kostnad som 
även kallas optimal kvalitetsnivå. En optimal kvalitetsnivå är dock svår att uppnå i verkligheten 
då de ingående parametrarna som funktion av kvaliteten är svåra att tillämpa i verkligheten. 
 
Höglund & Rindstål (1996) menar att den optimala kvalitetsnivån inte går att bestämma på grund 
av att en sådan nivå inte existerar. I och med att organisationen hela tiden utvecklas och tar till 
vara på förvärvade kunskaper och lärdomar så förbättras kvaliteten utan att dess kostnader ökar. 
Därför talar man istället om en ”nollfelsstrategi” som bygger på ständiga förbättringar och 
satsningar på förebyggande åtgärder som gör att avvikelser minskar. 
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Figur 4-4, Modern syn på kvalitet, efter Höglund & Rindstål (1996)  

 
Det nya synsättet på kvalitet, se figur 4-4, innebär att ”det finns alltid ett sätt att få bättre kvalitet 
till en lägre kostnad”. Därför är det inte kvaliteten i sig som för med sig kostnader utan dess 
brister som kostar. Kvalitetskostnad är därför ett missvisande begrepp, och därför talar man 
istället om begreppet kvalitetsbristkostnad. 
 
Även Dahlgaard et al. (2002) anser att begreppet kvalitetskostnad ger en felaktig bild av kvalitet. 
Det är inte kvaliteten i sig som är kostsam för företag utan avsaknaden av denna som bidrar till 
brister. Dahlgaard et al. (2002) säger därför: 
 

”Kvalitet är gratis 
eller mer exakt: 

Kostnaden av bristande kvalitet är extremt hög” 
 
På grund av att begreppet kvalitetskostnad gav en missvisande bild av kvalitet växte begreppet 
kvalitetsbristkostnader fram i slutet av 1980-talet. Kvalitetsbristkostnader har sedan dess blivit ett 
accepterat uttryck för kostnader för bristande kvalitet. 
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4.4 Definitioner  
Kvalitetsbristkostnader definieras av Dahlgaard et al. (2002), Sandholm (1999), Sörqvist (2001) 
och Höglund & Rindstål (1996) som: Den kostnad som skulle försvinna om alla produkter och 
processer vore fullkomliga.   
 
En liknande definition av kvalitetsbristkostnader ger Bergman & Klefsjö (2002): De kostnader 
som orsakas av defekta enheter, ofullkomliga processer eller förlorade försäljningsintäkter. 
  
För att en process skall klassas som fullkomlig krävs enligt Höglund & Rindstål (1996) att:  
 

• Resultatet är fullkomligt som processen presenterar. Det vill säga en produkt som 
överensstämmer med kundens alla behov samt har egenskaper som kan överraska kunden. 

• Processen enbart innehåller värdeskapande aktiviteter.    
 
Ytterligare beskriver Höglund & Rindstål (1996) kvalitetsbriser som: I de fall en process innehar 
ej värdeskapande aktiviteter och/eller åstadkommer egenskaper som kunden ej vill ha uppstår 
kvalitetsbrister, se figur 4-5. 
 

 
Figur 4-5, Kvalitetsbristmodell, Höglund & Rindstål (1996)  

 

4.5 Modeller 
Med kvalitetsbristdefinitionerna som grund har ett flertal författare skapat modeller. I dessa 
modeller kategoriseras kvalitetsbristerna upp i olika element för att underlätta målnedbrytning, 
mätning och praktiskt användande. En närmare beskrivning av två modeller följer nedan. 
 
Höglund & Rindstål (1996) delar in kvalitetsbristkostnader enligt figur 4-6. Här ges en 
uppbyggnad och helhetsbild som gör det möjligt att avstå från att suboptimera, det vill säga att 
arbeta med fel saker. 
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Figur 4-6, Kvalitetsbristkostnadsmodell, efter Höglund & Rindstål (1996) 

 
Modellen delar först upp kvalitetsbristkostnaderna i två subgrupper, felkostnader och 
kontrollkostnader. Felkostnaderna kategoriseras sedan in i ytterligare två samlingar, externa och 
interna, beroende på var bristerna upptäcks. Upptäcks felen innan leverans till kund hamnar dessa 
kostnader under interna kostnader, har däremot den felaktiga varan nått kund så klassas 
avvikelsen som extern. Inom begreppet kontrollkostnader hamnar de utgifter som uppstår vid 
kontroll av att material och produkter uppfyller förutbestämda krav. Att godta en viss kontrollnivå 
är ett statiskt synsätt eftersom kvalitet skall byggas in i processerna. Genom att bygga in kvalitet i 
processerna minskar behovet av kontroll och kommer således att minska eller på sikt helt 
elimineras. Höglund & Rindstål anser att det finns två kategorier av kontroller som inte bör 
innefattas inom begreppet kvalitetsbrister: 
 

• Kontroller baserade på kundkrav och/eller lagkrav. 
• Kontroller som är direkt förknippade med att studera, öka förståelsen och lära sig 

processen. 
 
Den andra kategorin skall ses som förebyggande verksamhet där mätning av kvalitetsbrister skall 
ingå i de fall mätningarna leder till förbättringar. Bergman & Klefsjö (2002) anser att alla 
kvalitetskontroller bör leda till att man ökar förståelsen för brister och att med denna insikt 
reducera bristerna. Därför har de i sin kvalitetsbristmodell inte med kategorin kontrollkostnader 
utan har enbart delat upp kvalitetsbristkostnader i interna och externa felkostnader, se figur 4-7. 
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Figur 4-7, Kvalitetsbristmodell, Bergman & Klefsjö (2002)  

 

4.6  Mätning av kvalitetsbristkostnader 
Tillvägagångssätt för att genomföra kvalitetsbristkostnadsstudier kan ske på flertal sätt. Ett 
gemensamt problem som oftast uppkommer är bristande datatillgång och därmed måste stor del 
av arbetet läggas ner på att ta fram relevant underlag. Juran (1998) beskriver ett tillvägagångssätt 
som kan tillämpas inom de flesta organisationer:  
 

1. Genomför en litteraturstudie om kvalitetsbristkostnader. Besök om möjligt andra liknade 
organisationer och se deras koncept för kvalitetsbriststudier. 

2. Välj ut en enhet i företagets organisation och genomför en pilotstudie. Enheten kan 
utgöras av en fabrik, avdelning eller en produktionslina. 

3. Diskutera studiens mål med personer med nyckelbefattningar inom organisationen, 
speciellt med nyckelpersoner inom ekonomiavdelningen. Huvudmålen med diskussionen 
är att bestämma storleken av kvalitetsproblemen samt skapa åtgärdsprojekt för 
kvalitetsförbättring. 

4. Sammanställ samtliga kostnadsdata som finns att tillgå från organisationens 
ekonomiavdelning och använd denna information för att få stöd av företagsledningen för 
en fullständig kvalitetsbristkostnadsstudie. 

5. Ta fram ett förslag till företagsledningen för en fullständig kostnadsstudie. Förslaget bör 
innehålla önskemål om bildande av en specialistgrupp, med personal från alla berörda 
avdelningar, som tillsammans kan identifiera orsakerna till kvalitetsbristerna. För att 
underlätta gruppens arbete bör den använda sig av bland annat arbetsstudier, 
flödesscheman, intervjuer och brainstorming. 

6. Publicera ett utkast med de huvudsakliga kategorierna till kvalitetsbristkostnader. Följ upp 
åsikter från de olika avdelningarna. 

7. Gör en slutgiltig definition av bristkategorierna och säkerställ företagsledningens stöd. 
8. Bestäm ansvarsområden för datainsamlingen och förberedelse för rapporten. 
9. Samla in och sammanställ data, detta bör helst göras av någon med ekonomikunnande. 
10. Presentera de slutgiltiga resultaten av studien för företagsledningen. Följ sedan upp 

presentationen med förslag till åtgärdsprogram.  
 
Juran menar att ovannämnda tillvägagångssätt är generell och bör därför anpassas till respektive 
projekt. 
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4.7 Relationstal 
De uppmätta kvalitetsbristkostnaderna ger ofta inte ensamma en klar bild av kvalitetsläget. Därför 
måste hela verksamhetens omfattning beaktas, vilket lämpligen görs genom att man uträknar 
relationstal. Relationstalen uttrycks i procent och räknas enligt Höglund & Rindstål (1996) fram 
med formeln:  
 

Bas
ristKvalitetsblationstal 100[%]Re ∗

=  

 
Basen skall utgöra ett relevant mått på verksamhetens omfattning, till exempel företagets 
omsättning. 
 
Sandholm (1999) anser att när man studerar kvalitetsbristkostnadernas utveckling måste man 
beakta att kostnaderna som rapporteras för en given period nödvändigtvis inte behöver vara 
orsakade under den studerade perioden på grund av att bristerna först upptäcks i samband med 
vidareförädling eller hos slutkund. Detta leder till att flertal baser kan behövas beaktas. 
 
Kostnadsbaser 
Självkostnaden, tillverkningskostnaden, och förädlingskostnader hör till kostnadsbaser. I 
självkostnaden ingår kostnader som ingår i en produkt till dess att den är levererad och betald. 
Inom tillverkningskostnaden ingår kostnader för direkt arbete, direkt material samt omkostnader. 
Förädlingskostnaden utgörs av tillverkningskostnaden bortsett från direkt material. 
 
Försäljningsbaser 
En vanligt förekommande bas är försäljningsintäkt eller omsättning. Dessa baser påverkas av 
försäljningspolicy och säsongsvariationer i försäljning vilket leder till att relationstalen påverkas. 
En fördel med att använda omsättningen som bas är att man får fram ett absolut tal av hur stor del 
av omsättningen som bristkostnaderna egentligen utgör. 
 
Lönebaser 
Lönebasen utgörs vanligtvis av den direkta lönen. Fördelen med denna bas är att man lätt kan ta 
fram löner för varje verksamhetsavsnitt. Dock påverkas basen av rationaliseringar vilket gör att en 
uppgång av kvalitetsbristkostnader i relation till den direkta lönen inte behöver betyda att 
företaget har ett försämrat kvalitetsläge utan snarare en ökad rationaliseringsgrad. 
 
Antalbaser 
Till dessa baser hör antalet tillverkade eller sålda enheter, antal direkta arbetstimmar och antalet 
anställda. Fördelen med att redovisa kvalitetsbristerna i förhållande till en antalbas är att man 
lättare kan jämföra förändringen mellan tidsperioder där produktionsantalet varierat.    
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4.8 Användningen av kvalitetsbristkostnader 
En studie av kvalitetsbristkostnader löser inte i sig några kvalitetsproblem för organisationer. 
Dock utgör de ett utmärkt hjälpmedel för företagens framtida förbättringsarbeten. 
Höglund & Rindstål (1996) tar upp några olika sätt som kvalitetsbristkostnader kan användas till i 
förbättringsarbetet: 
 

• Identifiera problemområden 
• Motivera 
• Prioritera 
• Följa upp 

 
Att identifiera problemområden 
Organisationer behöver inget kvalitetsbristsystem för att sänka bristkostnaderna. Det som krävs är 
information som pekar ut de olika problemområden där det är lönsamt att sätta in åtgärder. 
Kvalitetsbristkostnader är ett av många arbetssätt för att lyfta fram viktiga problemområden. 
 
Att motivera förändringar 
Ett av de främsta skälen till att man bör känna till sina kvalitetsbristkostnader är att de stimulerar 
det övriga kvalitetsarbetet. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att prissätta kvalitetsbristerna för 
att få personalen och företagsledningen att engagera sig i förbättringsarbete. En ytterligare fördel 
med att översätta kvalitetsbristerna till kostnader är att företagsledningen lätt kan skaffa sig en 
helhetsbild över hela organisationens totala kvalitetsläge. Vid rätt utnyttjande kan 
kvalitetsbristkostnadssystem förankra kvalitetstänkande inom organisationen. 
 
Den minsta gemensamma nämnaren i en organisation är alltid pengar. Genom att översätta 
kvalitetsbrister i ekonomiska termer förenklas kommunikationen inom företaget tack vare att alla 
avdelningar får samma mått. Företagsledningar kräver ofta att se konkreta kostnader för att 
engagera sig mer i förbättringsarbete. Fördelen med att sänka kvalitetsbristkostnader är att 
förbättringar ofta syns direkt i företagets resultat. 
 
När företagsledningen är engagerad i förbättringsarbetet visar den medarbetarna att den vill lösa 
organisationens problem och inte bara är ute efter ökad produktionstakt. 
 
Att prioritera bland problemområden 
Genom att prissätta de olika problemområdena möjliggörs det att prioritera de mest kostsamma 
kvalitetsbristerna. Tack vare prioriteringarna kan man ge resurser till områdena där de gör mest 
nytta. De mest kostsamma problemområdena är inte alltid de mest lättlösta. Det kan därför vara 
bättre att istället lägga resurser på andra områden som kräver mindre insatser för att lösa. 
 
Att följa upp resultaten 
Vid mätningar av kvalitetsbrister och kvalitetsbristkostnader fås ett konkret värde som är lätt att 
jämföra för olika mätperioder. Dessa värden utgör ett bra underlag för att se hur 
kvalitetsutvecklingen utvecklas med tiden. Ytterligare fördelar med att följa upp mätresultaten är 
att man kan se om vissa bristkostnader vid ett visst tillfälle ökar kraftigt och därmed sätta in 
lämpliga åtgärder.   
  

4.9 Kvalitetsförbättringar 
För att vara konkurrenskraftig krävs det ett ständigt arbete med kvalitetsförbättringar. 
Förbättringsarbetet har enligt Sandholm (1999) två inriktningar. En av dessa är att på ett bättre sätt 
möta kundernas behov. Den andra inriktningen är att förbättra processerna inom organisationen, 
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det vill säga alla led mellan marknadsföring, tillverkning och fakturering. Ett flertal av 
processerna är ofta komplexa och tvärfunktionella, vilket kan leda till ineffektivitet, onödiga 
utgifter, oklart ansvar och till sist missnöjda kunder som för med sig förlorade order. Sandholm 
delar in organisationernas problem i två kategorier, tillfälliga och kroniska problem. 
 
Tillfälliga problem 
I samband med tillverkning och användning av varor kan fel och brister uppstå som medför att de 
förväntade resultaten inte blir det avsedda. En del av dessa problem är av sporadisk natur och 
kallas därför oftast för tillfälliga problem. 
 
En form av kvalitetsförbättringar är därför att upptäcka, studera och eliminera de tillfälliga 
problemen. Problem av sporadisk natur är ofta svåra att förutse men dess konsekvenser kan vara 
förödande. Därför krävs det oftast akuta åtgärder, så kallade ”brandkårsutryckningar”, för att 
åtgärda de tillfälliga problemen. 
 
Kroniska problem 
Organisationer har ofta vant sig vid och accepterat en viss förekomst av brister och fel. Sandholm 
anser att det är fel att acceptera att en viss mängd ofullkomligheter förekommer och han menar att 
det i stort sätt för alla fall är möjligt att minska antalet brister och därmed betingade kostnader. 
Orsakerna till de kroniska problemen är oftast av svårare natur än de tillfälliga och medför en 
högre ekonomisk kostnad för att eliminera. Därför finner sig många organisationer i att ha en viss 
nivå av kroniska problem och ser dessa som en normal förekommelse. 
 
Lyckas företagen eliminera kroniska problem innebär det verkliga kvalitetsförbättringar. Det 
kräver dock ett annat angreppssätt för att lyckas än vid akuta problem. För att lyckas krävs att hela 
organisationen är engagerad samt förändringar i attityder, vanor, teknik och utrustning.  
 
Olikheten mellan kroniska och tillfälliga problem illustreras av figur 4-8. 

 
Figur 4-8, Tillfälliga och kroniska problem, Sandholm (1999)  
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4.10  Förbättringsarbetet 
Vid arbete med att förbättra kvaliteten och sökandet efter orsaker till kvalitetsbrister är det viktigt 
att problemen angrips på ett systematiskt och noggrant sätt. Ofta förekommer det många problem 
och orsaker. Därför gäller det att först angripa det problem som ger mest kostnadsfördelar. Först 
när det är löst kan skall man gå vidare till nästa. 
 
Bergman & Klefsjö (1991) beskriver en handlingsmodell, se figur 4-9, som är lämplig att använda 
för förbättringsarbete. 

 
Figur 4-9, Problemlösningscykel, Bergman & Klefsjö (1991) sid 166 

 
Planera 
När ett problem upptäcks måste de väsentligaste orsakerna fastställas. För att få problemen mer 
lätthanterliga måste de brytas ner i mindre delar. Därefter är det nödvändigt att arbeta fram en 
lösning baserad på fakta. För att få ett bra faktaunderlag finns det ett antal olika verktyg att tillgå. 
Dessa beskrivs i avsnitt 4.11.  
 
Gör 
En arbetsgrupp tillsätts som ansvarar för att de föreslagna åtgärderna genomförs. Alla 
gruppmedlemmar måste vara väl införstådda med såväl problemet som det beslutade 
åtgärdsprogrammet. 
 
Studera 
Den vidtagna åtgärden analyseras och utvärderas för att se om den avsedda förbättringen uppstått. 
När så är fallet måste förbättringarnas resultat bibehållas. 
 
Lär 
Efter avslutad studie skall lärdomarna från det lyckade förbättringsarbetet tas till vara för att 
undvika att samma problem uppstår igen. Visar det sig däremot att åtgärderna misslyckas gäller 
det att finna orsakerna till misslyckandet och genomföra kvalitetsförbättringscykeln ytterligare en 
gång. 
 

4.11  Förbättringsverktyg 
För att kunna arbeta med kvalitetsförbättringar krävs data som kan analyseras. Inom de japanska 
företagen insåg man tidigt att arbetet med kvalitetsförbättringar måste omfattas av samtliga 
anställda. Därför måste verktygen för insamling av dataunderlag vara enkla men ändå effektiva. 
Dr Kaoru Ishikawa har sammanställt sju metoder, the seven quality control- tools, för att skapa 
underlag för kvalitetsförbättringar. Bergman & Klefsjö (1991 och 2002) beskriver dessa 
förbättringsverktygen och kategoriserar dem enligt nedan: 
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• Datainsamling 
• Histogram 
• Paretodiagram 
• Ishikawadiagram 
• Uppdelning 
• Sambandsdiagram  
• Styrdiagram 

 

4.11.1 Datainsamling 
Ett av de viktigaste stegen i arbetet med kvalitetsförbättringar är insamlingen av data för 
faktaunderlaget. Dessa data måste belysa den aktuella frågan för att ett ordentligt beslutsunderlag 
skall fås. I de fall missvisande och felaktig data används finns det inga analysmetoder som kan ge 
rättvisande utfall. 
 
Innan datainsamlingen kan påbörjas måste syftet med undersökningen vara klart. 
 

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

 
Först när ovanstående frågor har besvarats kan man gå vidare och samla in dataunderlag. I 
samband med datainsamlingen lämpar det sig ett skapa en tablå vari man efterhand bockar av 
varje observation med ett streck eller kryss, se figur 4-10. 
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Figur 4-10, Strecktablå, Bergman & Klefsjö (1991)  

 

4.11.2 Histogram  
Vid datainsamling uppstår det ofta stora datamängder. Det kan då vara svårt att se varje mätvärde 
i en figur utan att dela in mätområdena i delområden eller klasser. Genom att låta antal mätvärden 
i klassen representeras av en rektangel där dess area är proportionell mot andelen observationer i 
klassen fås ett så kallat frekvenshistogram, se figur 4-11. 
 

 
Figur 4-11, Illustration av frekvenshistogram, Bergman & Klefsjö (2002)  

 
Ett histogram är ett bra sätt att illustrera hur mätstorheterna varierar och man får även en god bild 
av dess statistiska egenskaper. Vid skapandet av ett histogram är det lämpligt att använda sig av 
en strecktablå som beskrivs i föregående avsnitt. Den största skillnaden mellan histogram och 
strecktablå är att histogram beskriver andelar och inte antal. 
 

4.11.3 Paretodiagram 
I samband med att kvalitetsförbättringar genomförs finner man ofta att många olika problem är 
aktuella. För att ta reda på vilket problem som medför störst kvalitetsbristkostnad är ett 
paretodiagram ett lämpligt hjälpmedel. Ur detta diagram kan man avgöra vilket problem som är 
allvarligast och som man bör ta itu med först. Sörqvist (2001) presenterar ett systematiskt 
tillvägagångssätt för att genomföra en paretostudie. 
 
Steg 1. Sammanställ insamlade data. 
Det insamlade dataunderlaget, från exempelvis strecktablå, indelas och summeras i lämpliga 
kategorier. Därefter kan totalsumman av samtliga kategoriers bidrag beräknas. 
 
Steg 2. Rangordna kategorierna och beräkna deras respektive andelar. 
Skapa en tabell där kategorierna rangordnas. Beräkna även varje kategoris procentuella andel utav 
den totala delen och summera dessa till en ackumulerad andel, se tabell 4-1. 
 

Feltyp Kvalitetsbristkostnad (Mkr) Andel (%) Summa andel (%) 
A  82  45  45 
B  49  27  72 
C  25  14  86 
D  12    7  93 
E    8    4  97 
F    3    2  99 
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G    2    1 100 
Totalt: 181 100  

Tabell 4-1, Paretotabell, efter Sörqvist (2001)  

 
Steg 3. Rita in staplarna i storleksordning. 
Kategorierna från steg två ritas in i storleksordning i ett stapeldiagram. Den största kategorin 
placeras längst till vänster. Fyll sedan på med de övriga klasserna på samma sätt. I de fall det 
förekommer ett stort antal kategorier med små värden är det lämpligt att lägga dessa under en 
gemensam stapel, övriga detaljer. 
 
Steg 4. Rita in summakurvan. 
Efter att summakurvan är inritad är diagrammet färdigt, se figur 4-12. 
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Figur 4-12, Paretodiagram, efter Sörqvist (2001) 

 
Steg 5. Analysera diagrammet. 
Identifiera de kategorierna som medför störst kostnad. Vid studie av kvalitetsbristkostnader är det 
viktigt att beakta att en stor del av kostnaderna vanligtvis inte går att uppmäta, exempelvis 
kostnader för badwill, förlorade marknadsandelar etcetera. Därför är det viktigt att komplettera ett 
paretodiagram med ytterligare information och bedömningar utifrån tidigare erfarenheter.   
 
Ishikawa (1990) tar upp ett antal fördelar som finns med att använda paretodiagram. 
 

1. Det underlättar sorteringen av de viktigaste områdena och gör att man kan fokusera sig 
på det viktigaste. 

2. Problemområdena klargörs och man kan tillsätta grupper av personer från olika 
avdelningar för att lösa problemen. 

3. Genom att skapa nya paretodiagram för olika perioder ser man hur problemen ändrar sig 
över tiden och därmed hur kvalitetsförbättringarna lyckats.    

    

4.11.4 Ishikawadiagram 
Innan arbetet med att eliminera felorsaker kan starta måste man först finna orsakerna till att 
problemen uppstår. För att kunna välja den mest effektiva åtgärden måste alla bakomliggande 
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faktorerna identifieras. Det räcker inte med att känna till huvudorsakerna utan man måste även ta 
reda på de dolda felorsakerna. En bra metod för att göra detta är att använda sig av ett 
Ishikawadiagram, även kallat fiskbensdiagram eller orsak-verkan-diagram. I dessa diagram 
beskriver man först övergripande vilka orsaker som ligger bakom kvalitetsproblemen. Därefter 
inriktar man sig på en av de övergripande orsakerna och undersöker denna mer detaljerat. 
Ishikawa (1990) anser att en bra utgångspunkt är att dela upp huvudorsakerna i grupperna 
material, människa, maskin, metod och kontroll, se figur 4-13. 
 

 
Figur 4-13, Ishikawadiagram, efter Ishikawa (1990) 

 
Vid skapandet av ett Ishikawadiagram är det en stor fördel att tillsätta en grupp med medlemmar 
från olika delar inom verksamheten som gemensamt får diskutera fram orsaksfaktorer. En 
ytterliggare hjälpande faktor är att ställa frågan ”Varför? Varför? Varför?” om och om igen för att 
finna källan till att kvalitetsbrister uppstår. 
 
Efter att felorsakerna är analyserade är det lämpligt att gruppera dem i den ordning som ger mest 
effekt för förbättringar. 
 

4.11.5 Uppdelning 
Genom att dela upp eller stratifiera data kan man komma åt orsaken till kvalitetsbrister. Ett sätt är 
att dela upp huvudorsakerna ifrån ett Ishikawadiagram mellan olika maskiner. På detta sätt får 
man en klar bild över om felorsakerna varierar mellan de olika delarna av maskinparken. Genom 
att använda sig av histogram ökar dessutom möjligheten att finna problemområden med hjälp av 
uppdelning. 
 
En grundregel vid illustration och analys av data enligt Bergman & Klefsjö (1991) är att man skall 
försöka undvika att blanda data med olika ursprung. 
 

4.11.6 Sambandsdiagram 
Det kan förekomma att ursprungsbetingelserna varierar mera kontinuerligt och därmed uppstår 
svårigheter med att dela upp problemområdena i olika grupperingar. I dessa fall är det mer 
lämpligt att rita ett sambandsdiagram som visar hur produktegenskaperna varierar beroende på 
värdet av en viss variabel.    
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Sambandsdiagram kan sedan användas för styrning och övervakning av processer. Ett exempel på 
en sådan situation ges av Bergman & Klefsjö (1991) där man mäter temperaturen i en process 
istället för att mäta hårdheten hos färdiga produkter. Vid studier av ett sambandsdiagram har man 
funnit att hårdheten och temperaturen är beroende av varandra och i och med att det är lättare att 
övervaka temperaturen i en process än kontrollera hårdheten hos de färdiga detaljerna har man 
effektiviserat kontrollarbetet. 
 

4.11.7 Styrdiagram 
För att förenkla tolkandet av mätresultat är det viktigt att dessa data illustreras grafiskt. Ett 
styrdiagram är ett användbart hjälpmedel för grafisk illustration då det visar förändringen eller 
utfallet som en funktion av tiden. 
 
Ett styrdiagram bygger på att man skall ta ut ett antal enheter ur produktionen och mäta 
kvalitetsmått på dessa med jämna mellanrum. Dessa mätresultat vägs sedan samman på ett 
lämpligt sätt med ett medelvärde eller en standardavvikelse. Medelvärdet eller standardavvikelsen 
prickas sedan av i ett diagram och man får på så sätt ett grafiskt styrdiagram över processen där 
eventuella avvikelser lätt kan upptäckas. 
 
Enligt Bergman & Klefsjö (2002) finns det tre stycken huvudsyften med att utnyttja styrdiagram.   
 

1. Styrdiagram är ett stöd då det gäller att åstadkomma en process där den variation som 
förekommer är stabil. 

2. Genom att använda styrdiagram upptäcker man snabbt om en förändring har inträffat i 
en stabil process, som gör att genomsnittsvärdet eller spridningen ändrats. 

3. En process som är i jämvikt skall inte ingripas i. Då ökas variationen istället för att den 
minskas. 
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5 Metod 
Inom detta avsnitt redovisas hur arbetet har gått till väga för att få den information och 
datamängd som behövs för att kunna utreda kvalitetsbristkostnaderna och föreslå lämpliga 
förbättringsåtgärder. 
 
Som grund för arbetets gång har Jurans tillvägagångssätt för att mäta kvalitetsbristkostnader 
använts, se stycke 4.6.  
 

5.1 Informationssökning 
Arbetet inleddes med en rundvandring genom fabriken för att skapa en övergripande uppfattning 
om hur produktionsflödet och maskinerna fungerade. Denna vandring leddes av examensarbetets 
handledare som förklarade i detalj hur de olika produktionsutrustningarna fungerade samt vad de 
gjorde i respektive maskin. Efter denna rundvandring tillbringades en dag tillsammans med 
företagets slutkontroll. Här skapades en uppfattning om vilka typer av interna kvalitetsbrister som 
förekommer. Dessutom förklarades var inom företaget man kontrollerar kvaliteten på detaljerna. 
För att få en bättre bild av vad som görs och vad som kan tänkas gå fel i de olika maskinerna 
ägnades två veckor ute i produktionen. Då besöktes de flesta delarna av emballeringen och 
tillverkningen med start vid emballeringsbanorna. Efter emballeringsavdelningen tillbringades en 
dag vid respektive produktionsmaskin: Anthon två, Anthon ett, Homag tre, Homag två samt 
kantlistlagning. Deltagandet ute i produktionen avslutades vid folieringen som är det första ledet 
inom tillverkningen. 
 
Efter deltagandet ute i den operativa verksamheten startades en omfattande litteraturstudie om 
kvalitetsbrister och dess medförda kostnader. Här inhämntades många av de idéer och metoder 
som ligger till grund för arbetet. Vid sidan om litteratursökningen studerades företagets MPS-
system för att se vilka data och hjälpmedel detta program innehåller för en 
kvalitetsbristkostnadsstudie.   
 

5.2 Pilotstudie 
Enligt Juran är det lämpligt att välja ut en mindre enhet eller en hel fabrik för att göra en 
noggrannare studie. Att dela upp verksamheten inom Gyllensvaans Möbler skulle medföra att ett 
stort antal kassationer skulle försvinna ur kontrollverksamheten och därmed skulle 
examensarbetets resultat bli missvisande gentemot det verkliga utfallet. Av denna anledning 
valdes hela fabriken som pilotstudieobjekt som studerades under en månads tid.  
 

5.3 Intervjuer  
För att få en ökad förståelse för företagets kvalitetsbrister genomfördes intervjuer med 
kvalitetssamordnare, arbetsledare och andra nyckelpersoner inom verksamheten. Utfallet av 
intervjuerna sammanställdes och en tydlig bild av de olika avdelningarnas materialbrister och 
kvalitetsarbete kunde skapas.  
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5.4 Datainsamling 
Utfallen från intervjuer jämfördes med utfallen från slutkontrollen för att se hur resultaten förhöll 
sig mot varandra. Härefter gjordes kassationskoderna i Monitor om och tidigare felkoder; fel utom 
all räddning och kantlistfel, utökades med ytterliggare sex felgrupperingar. I samband med dessa 
förändringar togs även feltyperna fanersprickor och lackeringsfel bort på grund av att dessa fel 
inte förekommer längre efter att produktionsförändringar genomförts som medfört förändrat 
produktprogram.  
 
Under oktober genomfördes en omfattande kvalitetsstudie där samtliga avdelningar rapporterade 
in uppkomna materialfel till Monitor. Till deras hjälp fanns strecktablåer som låg ute vid 
sorteringsstationerna där bortsorterade ämnen kryssades för, se bilaga 1. Resultaten från denna 
fyra veckor långa studie användes för att fastställa företagets kvalitetsbristkostnader för 
tidsperioden. 
 

5.5 Presentation 
Resultatet från den empiriska studien presenterades under ett ledningsmöte där personer i ledande 
befattningar och från olika avdelningar deltog. Vid detta möte beslutades att resterande del av 
examensarbetet skulle fokuseras på att utreda orsaken till de olika bristerna samt arbeta fram 
förbättringsförslag. 
 

5.6 Förbättringsförslag 
Vid arbetet med att ta fram förbättringsförslag användes huvudsakligen Bergman och Klefsjös 
förbättringsverktyg, se stycke 4.11. Med hjälp av dessa uppdelades briserna efter deras 
ekonomiska betydelse och analyserades för att få fram orsakerna till bristernas uppkomst. Efter 
analys av respektive kvalitetsbrist togs förbättringar fram för att eliminera eller minska felen.     
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6 Identifierade kvalitetsbrister 
I samband med intervjuer och rundvandring konstaterades att sex olika slags fel vanligtvis 
uppstår: 
 

• Borrfel 
• Foliefel. 
• Repor i folie 
• Kantlistfel. 
• Mått som avviker. 
• Trasig spånplatta. 

 
Utöver dessa finns det även ett antal mindre frekventa feltyper som sammanfaller under 
benämningen kass, fel utom all räddning. 
 

6.1 Borrfel 
Fel som inträffar i samband med borroperationer klassas som borrfel. Dessa fel kan bero på flera 
olika orsaker. Exempelvis felaktigheter i samband med ställ eller att borr av någon anledning har 
blivit skadat eller gått av. Vissa av borrfelen är av mindre grad, exempelvis för grunt borrade hål, 
och går att laga genom omborrning. Dessa fel klassas därför i Monitor som ”BOO, borrfel att 
omarbeta”. 
 
I de fall hålen blir fördjupa och går igenom materialet eller att de hamnar på felaktig position går 
materialet inte att rädda utan kommer att kasseras. Fel av denna typ faller under rubriken ”BOK, 
borrfel utom all räddning.  I vissa fall skulle det gå att ta tillvara på delar av dessa ämnen och 
tillverka socklar. Detta skulle medföra en hel del merarbete och sockelämnen finns redan i 
tillräcklig omfattning vilket gör att ämnena ändå skrotas. 
 

6.2 Foliefel 
I de fall ytorna på spånskivor innehåller ojämnheter kommer inte foliepappret att fästa i samband 
med pressningen i folieringen. Det synliga resultatet av detta blir att bubblor skapas på ytan eller 
att pappret släpper i kanterna. En ytterligare faktor som kan ge liknande fenomen är om 
limmängden mellan folien och spånskivan är felaktig. Det förekommer även att kvaliteten på det 
inköpta foliepappret varierar och vissa små missfärgningar kan förekomma. Detta kan vara svårt 
att upptäcka i folieringsprocessen och ämnena kan därför komma ut i övriga produktionen. 
Ovannämnda två feltyper benämns som ”FFE, folesläpp eller missfärgning”. 
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6.3 Repor i folie 
Efter att ämnena har folierats transporteras de vidare till någon av de fyra bearbetningsbanorna. 
Inom dessa banor förekommer det en hel del transporter på rullband. I de fall något av rullbanden 
är skadade eller är smutsigt så kan det orsaka repor på produkternas ytor, dessa fel klassas som 
”FRE, folierepor”. Reporna kan vara svåra att upptäcka då de kan se olika ut beroende på hur 
ljuset faller på ämnet. Detta kan leda till att felen inte upptäcks innan ämnena skall packas. För att 
klara kundens priskrav måste även Gyllensvaans Möbler pressa priserna mot sina leverantörer, 
vilket leder till en något försämrad kvalitet på vissa folietyper. Några av de billigare folierna har 
visat sig vara extra känsliga för repor vilket gjort att det ställs ännu högre krav på försiktighet 
inom bearbetningen.  
 
Ett ytterligare kritiskt moment för repor är tryckvalsarna som pressar fast folien på skivorna i 
folieringen. Är de det minsta ojämna blir det direkt synliga resultat på produkterna. 
 

6.4 Kantlistfel 
Kantlistfel uppstår i samband med kantbearbetning i något av kantlistaggregaten inom de fyra 
bearbetningsbanorna i maskinavdelningen. Kantbearbetningen inleds med en fräs som bearbetar 
kanterna i rätt form och gör dem jämna. Efter fräsningen läggs ett lager med smältlim på kanten 
och därefter påförs en kantlist. Denna kantlist bearbetas sedan så den får rätt tjocklek och 
utseende. Kantlistaggregaten sitter i par vid maskinerna som gör att två sidor av produkten 
kantlistas på en gång. Kantlistbearbetningen i Anthon två går med en hastighet upp mot 100 meter 
per minut vilket gör att ett fel i bearbetningen kan fortplantas till ett flertal ämnen innan det 
upptäckts.  
 
Då kantlistfel är ett vanligt förekommande problem har företaget skapat en separat avdelning för 
lagning. Hit kommer material som har sorterats undan för kanlistfel. Denna station bemannas av 
två operatörer i två skift. Ämnen som kommer hit benämns som ”KAN, kantlistfel som skall 
lagas”.           
 

6.5 Mått som avviker 
Ämnen som är sågade i för liten storlek går i de flesta fall inte att rädda. Dessa ämnen skrotas 
därför eller i bästa fall sågas de om till mindre storlekar. Anledningarna till detta kan vara 
felinställda sågar eller något fel med deras styrenheter. I vissa fall har det även förekommit att 
spånskivorna som köps in har haft fel mått som i sin tur har orsakat mått som avviker på detaljer 
inom produktionen. Fel på köpta komponenter försöker företaget kräva ersättning för från sina 
leverantörer.  
 

6.6 Trasig spånplatta 
Trasiga spånplattor orsakas till största delen av transportskador. Det kan både röra sig om interna 
och externa felorsaker. Externa fel kan vara fel som uppstått genom lastbilstransporter där 
exempelvis vatten har läkt in och förstört kanterna på spånskivorna. Vid sådana fel försöker man 
ta tillvara på så mycket som möjligt av skivan och såga bort den sämsta delen som skrotas. 
Extrakostnaderna för detta arbete och materialspill faktureras till transportföretaget. 
 
Interna fel orsakas oftast i samband med trucktransporter. Felen kan uppstå när last skrapar i 
staplar med material och hörnen går sönder på detaljerna. Ytterligare exempel på interna 
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felorsaker är när pallar med material välter och ämnena blir förstörda. Fel av dessa orsaker klassas 
därför som ”TPL, trasig spånplatta”.  
 

6.7 Övriga fel 
Utöver ovanstående felbeskrivningar finns det ett antal mindre feltyper. Samtliga dessa 
rapporteras in i Monitor som ”Kass, fel utom all räddning”. 
 
Till dessa småfel hör huvudsakligen nedanstående brister: 
 
Limrester på ytorna som medför att de är randiga och därmed inte användbara. Orsaken till dessa 
kan vara lim från kantlistaggregaten som har hamnat på rullskenor inom tillverkningsbanorna.  
 
Urflisningar uppstår då såg eller fräsklingor är slöa och slår ur flisor i ämnenas kanter. Det synliga 
resultatet blir då små gropar mellan kantlist och spånskiva. 
 
Tryckmärken kan uppstå på flera olika sätt. Den vanligaste orsaken är att spån har hamnat mellan 
material som staplats. I samband med att mer material lastas över spånet blir trycket högre och ett 
märke uppstår. En ytterligare faktor som förstärker detta är att flera pallar med material staplas på 
varandra vilket leder till ytterligare tryckbelastning. 
 
Spån som ligger på spånskivornas ytor innan de folieras hamnar under folien. Dessa ger upphov 
till en bubbla eller en liten ojämnhet i ytan då folien i denna punkt har fäst i spånet och inte 
skivmaterialet. 
 
Folien som lägges på spånskivor är lackerat. Denna ytan blir känslig för statisk elektricitet vilket 
gör att damm och andra smutspartiklar fastnar på ytskiktet.  
 
Då vissa emballeringsbanor betjänas manuellt har det förekommigt att fel material packas ihop så 
att slutprodukten inte blir komplett. Dessa fel klassas som emballeringsfel och har minskat i takt 
med att paketeringen automatiserats.   
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7 Kvalitetsbristkostnader 
Kapitlet beskriver de metoder och formler som använts för att beräkna företagets 
kvalitetsbristkostnader. Ytterligare presenteras vad respektive artikel kostar att kantlistlaga eller 
omborra.  

7.1 Allmänt om kvalitetsbristkostnader 
Ur företagets MPS-system går det att ta fram kassationslistor. Två olika kassationslistor 
förekommer beroende på hur felen har rapporterats in. Vid tillverkning rapporteras fel in i 
samband med avrapportering av operationer medan inom emballeringsavdelningen kommer felen 
in under rutinen avrapportering material. Felen som rapporterats in i samband med tillverkningen 
går att selektera på kassationskod, datum, artikelnummer samt produktionsgrupp. Grupperingen 
datum presenterar felen som rapporterats in under en specifik tid och ger möjligheten att mäta hur 
kassationerna har ändrats över tiden. Bristerna från emballeringsavdelningen går däremot bara att 
selektera kassationskod, artikelnummer eller period. Vid sortering efter period fås felen efter den 
planerade paketeringsdatumen och inte efter felets inrapporterade datum.  
 
Vid en kvalitetsbriststudie som sträcker sig under en begränsad period är kassationslistan från 
tillverkningen ett utmärkt hjälpmedel för att se antal defekta artiklar. Däremot är listan som fås 
från emballeringsavdelningen ett sämre hjälpmedel då det i denna inte går att se när felen har 
upptäckts. För att få en bättre bild över emballeringen har samtliga strecktablåer från denna 
avdelning samlats in och sammanställs i EXCEL.    
 
Kostnaden för kassationer hämtas ur ett artikelregister där samtliga detaljer har ett förbestämt 
standardpris. Standardpris är uppdelat i en materialandel och en bearbetningsandel. Detta leder till 
att standardpriset följer förädlingsvärdet och är olika beroende på var ämnena sorteras bort. 
Kasseras materialen på den första operationen på artikeln blir kostnaden materialandelen 
multiplicerat med kasserat antal, således blir enbart materialandelen förlorad. Vid kassationer på 
den sista operationen på artikeln blir standardpriset summan av materialandelen och 
bearbetningsandelen. Den totala kostnaden blir således standardpriset multiplicerat med kasserat 
antal ämnen. Kasseras artiklarna vid mittenstationen blir kostnaden för felet materialandelen plus 
hälften av förädlingskostnaden multiplicerat med kasserat antal. Standardpriset för produkten i 
blir således: 
 
Standardpris i = MKi + G * FKi      
 
där 
 
MKi = materialkostnad för artikel i 
G = förädlingsgrad, färdig produkt får 1 medan fel som uppstår vid den mellersta processen 
tilldelas värdet 0,5 och så vidare. 
FKi = förädlingskostnad för artikel i. 
 
Att enbart använda Monitors sätt att prissätta kassationer leder till felaktiga kostnader då denna 
alltid värderar ämnena som skrot och således inte tar hänsyn till att vissa fel går att laga. En 
ytterliggare faktor som saknas i ovannämnda prissättningsmetod är att eventuella kostnader eller 
intäkter för avfall inte tas med. För att få en korrekt bild av bristkostnaderna har därför 
kassationskostnaderna utökats med skrotekonomi samt lagningskostnader för kantlistlagning och 
omborrning tagits med. En ytterligare kostnad som tillkommer är kostnaden för den extra 
hanteringen för att sortera bort defekt material. 
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7.2 Skrotekonomi 
För några år sedan fick företaget betala för att bli av med kasserat trämaterial. I och med att 
bioenergi i form av pellets och briketter har blivit allt mer populärt och dess pris har ökat har även 
träavfallets värde ändrats till att företaget får betalt för avfallet. Detta värde varierar dock 
beroende på vilken årstid avfallet säljs. Det har således ett sommar respektive vinterpris. Denna 
prisutveckling gör att värdet som förloras på grund av kassationer har minskat. 
 
För att ta vara på skrotekonomin har de olika ämnenas restvärde beräknats enligt nedanstående 
formel.  
 
Skrotvärdet för en specifik produkt = Si  
 

1000
it

i
VR

S
⋅

=  [kr / st] 

 
där 
 
Rt = restvärde för träavfall vid tiden t [kr / ton] 
Vi = vikt för produkt i [kg] 
 
Vikten (Vi) för de olika produkterna har fåtts genom empiriska mätningar där samtliga olika 
detaljer har vägts. Vikten är beroende på densiteten hos spånskivan som varierar mellan olika 
spånskiveleverantörer. För att få så realistiskt värde som möjligt har ett flertal olika bitar av 
samma detalj vägts och ett medelvärde för vikten har uträknats som används för Vi.  
 
Resultaten för skrotekonomin presenteras i bilaga 2. 
   

7.3 Kantlistlagning 
För att kunna beräkna kostnader för att laga specifika produkter krävs data i form av 
maskinkostnad, operatörskostnad, materialkostnad i form av lim och ny kantlist samt hur lång tid 
det tar att byta en trasig kantlist mot en ny. Från Monitor kan samtliga kostnadsfaktorer fås fram. 
Det som saknas är tiden det tar att laga en specifik produkt.  
 
Tiden för kantlistlagning har tagits fram genom tidstudie där operatörerna vid lagningen har fyllt i 
en lista vilka detaljer de har lagat, hur lång tid det har tagit att laga en serie med ämnen samt hur 
många detaljer som har kantlagats. Tiden som används för beräkningarna innefattar både ställtid 
samt total tillverkningstid som har delats med antal lagade detaljer. För att få en noggrannare tid 
har flera mätningar genomförts och snittiden för dessa utgör underlaget för tillverkningstiden.    
 
Kostnaden för kantlistlagning ges enligt formeln nedan: 
 

i
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i
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där 
 
ti = tillverkningstiden för att byta kantlist för ett parti av produkten i [min] 
ai = antal enheter av artikel i [styck] 
T = tillverkningskostnad per minut [kr / min] 
Ki = materialkostnad för produkt i [kr / st] 
 
Resultatet från kantlistlagningen presenteras i tabellen nedan: 
 

Artikel Kantlagningskostnad [kr / st] 
Billy högsida 7,9 
Benno högsida 7,9 
Billy lågsida 4,9 
Skiva Billy 80 4,3 
Skiva Billy 40 3,8 

Tabell 7-1, Kantlagningskostnad 

 
Genom att jämföra vad det kostar att laga en detalj gentemot vad det kostar att nytillverka en 
detalj inom den ordinarie produktionen fås en bild över vilka detaljer som är lönsamma att laga. 
Tar man hänsyn till vad skrotvärdet är för respektive produkt samt hur många detaljer som man 
hinner laga i timmen kan man räkna ut hur mycket man tjänar eller förlorar i timmen på 
kantlistlagningen. Med dessa resultat kan sedan kantlagningen prioritera de produkter som är mest 
lönsamma att laga. Ekvationen som används för att beräkna resultatet per timma är enligt nedan: 
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Efter att ovannämnda formel används för respektive produkt fås resultatet enligt tabell 7-2. 
 

Artikel Kantlagningsresultat [kr / timma] 
Billy högsida 1123 
Benno högsida   438 
Billy lågsida   931 
Skiva Billy 80   236 
Skiva Billy 40    -68 

Tabell 7-2, Kantlagningsresultat 

 
Här framgår det att det är mest lönsamt att laga sidorna till den höga modellen av bokhyllan Billy. 
Skivan till den smala varianten av Billy är mer kostsam att kantlaga än att nytillverka. Därför bör 
man försöka att undvika att laga den enligt de nuvarande metoderna.   
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7.4 Borrfelslagning 
Metoden som har använts för att ta reda på vad det kostar att borra om en detalj är samma som för 
kantlagning där operatören vid borrningen har fyllt i ett papper där det framgår hur länge 
respektive parti har tagit att bearbeta. Även i detta fallet finns resterande data för att beräkna 
kostnaden i Monitor.  
 
Kostnaden beräknades sedan med samma formel som för kantlagning med skillnad att 
materialkostnaden har tagits bort då inget nytt material påförs artikeln i samband med 
omborrning. Resultatet från uträkningen kan ses i tabell 7-3. 
 

Artikel Omborrningskostnad [kr / st] 
Benno sida 4,0 
Billy lågsida 4,0 
Billy högsida 4,6 

Tabell 7-3, Omborrningskostnad 

 
Under mätperioden omborrades enbart sidor till Billy och Benno och därför har enbart dessa 
artiklar beaktas i studien. Även för de omborrade ämnena har ett resultat räknas fram för att se hur 
det lönar sig att laga dessa detaljer. Resultatet räknas fram på motsvarande sätt som 
kantlagningsresultatet med skillnaden att kantlagningskostnaden byts ut mot 
omborrningskostnaden. Utfallet från denna beräkning presenteras i tabell 7-4, där man kan se en 
relation mellan vad det kostar att laga en detalj kontra vad det kostar att nytillverka denna. 
 

Artikel Omborrningsresultat [kr / timma] 
Benno sida  999 
Billy lågsida  834 
Billy högsida 1552 

Tabell 7-4, Omborrningsresultat 

 

7.5 Sorteringskostnad 
Detaljer som har blivit defekta inom produktionen måste sorteras bort för att förhindra att kunden 
får dåliga produkter. Detta medför extra hantering som kostar pengar för företaget. För att fastslå 
hur mycket sorteringen kostar har sorteringstiden inom företaget dokumenterats för mätperioden. 
Utöver denna sortering har företaget byggt in kontroll i några av processerna för att ta bort defekta 
ämnen. Om inga fel skulle finnas skulle inte dessa tjänster behövas för bortsortering och därför tas 
även dessa tjänster med som sorteringskostnader.  
 
Utöver operatörerna som sorterar bort defekta ämnen har företaget en slutkontroll som 
kontrollerar färdigpaketerade produkter. Denna kontroll är ett krav från IKEA och därför tas ej 
kostnaden för denna med som kvalitetsbristkostnad. Ytterligare har man byggt in kontroller i 
processerna som mäter ämnenas mått och borrbild. Denna kontroll ökar förståelsen för brister och 
leder till att fel upptäcks tidigare varför även denna avsyning bortses från som 
kvalitetsbristkostnad.  
 
De totala kostnaderna för bortsortering för fyra veckor uppgick till X1 kr.  
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7.6 Övriga kostnader 
Utöver kostnaderna som presenteras i ovanstående avsnitt finns det ytterligare kostnader som 
orsakas av defekta artiklar. Några exakta tal på dessa har varit svårt att få fram och därför tas 
dessa ej med i studien. Till sådana kostnader hör utgifter för bland annat: 
 

• Lägre effektivitet i samband med paketering på grund av bortsortering av defekt enheter. 
• Förlorad leverans och därmed sänkt leveransprecision. 
• Nytillverkning för att ersätta förlorade detaljer. 
• Ökad kapitalbindning för extra lagernivåer för att gardera sig mot fel. 
• Brister i planering, exempelvis brist på kantlist på grund av kantlagning. 
• Extra kontroll (kontroll av omarbetat material). 
• Extra bemanning. 
• Lägre kapacitetsutnyttjande av maskiner. 

 

7.7 Total kvalitetsbristkostnad 
Den totala kvalitetsbristkostnaden varierar beroende på vad det är för fel som uppstått. Vid fel 
som går att laga, kanlistfel samt omborrning, är den totala kostnaden en del av den totala 
sorteringskostnaden samt kostnaden för kantlagning eller omborrning som beskrivs i styckena 
tidigare.  
 
De övriga feltyperna leder till kassation där restämnena säljs till energibolag. För dessa fel blir 
kostnaden standardpriset minus skrotvärdet för respektive artikel plus en andel av den totala 
sorteringskostnaden. 
 
I nästkommande avsnitt presenteras resultaten från den empiriska studien av materialkassationer.      
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8 Resultat 
I resultatkapitlet kommer den totala bristkostnaden som tagits fram under examensarbetet att 
presenteras.  
 
För att kunna dra några relevanta slutsatser i vilken omfattning företagets kvalitetsbrister rör sig 
om har resultatet från studien jämförts med de inrapporterade bristerna från månaden innan. 
Resultatet av detta visar att antal kassationsrapporteringar fördubblades i samband med studien, se  
figur 8-1. Orsakerna till detta är antingen att företagets personal tagit studien på allvar och varit 
noggrannare med inrapportering och eller att företaget har haft mer brister under studiens 
mätperiod. Enligt förmän från respektive produktionsavdelning har inte kassationerna varit av 
större omfattning än innan. Orsaken till förändringen har enbart berott på noggrannare 
inrapportering.   
 

Historiska kassationer

1 sep 2006 - 30 sep 2006 1 okt 2006 - 31 okt 2006

Period

K
r

 

Figur 8-1, Jämförelse av inrapporterade kassationer  

 
En tydlig ökning av antal inrapporterade kassationer har setts från maskinavdelningen. Medan 
ingen anmärkningsvärd skillnad har setts från emballeringsavdelningen.   
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8.1 Kostnader 
Summan av de sammanställda interna bristkostnaderna uppgick för perioden 1 oktober till 29 
oktober till X2 kr. Kostnaden är fördelad på sorteringskostnad samt ytterligare åtta olika brister. 
Sorteringskostnaden för att få bort defekta material ur tillverkningsprocessen utgör  
35 % av den totala kostnaden.  De resterande kostnaderna framgår i följande tabell: 
 

Feltyp Kostnad [Kr] Fördelning  
Borrfel (kass utom all räddning)   X3    2 % 
Borrfel (att omarbeta)   X4    4 % 
Foliefel (släpp eller missfärgning)   X5  13 % 
Folierepor   X6  16 % 
Kantlistfel (skall lagas)   X7  26 % 
Kass (fel utom all räddning)   X8  36 % 
Mått som avviker   X9    1 % 
Trasiga spånplattor X10    1 % 
Totalt X11 100 % 

Tabell 8-1, Kostnad för olika kvalitetsbrister 

 
Av tabell 8-1 framgår det att den enskilt största kvalitetsbristen utgörs av grupperingen Kass, fel 
utom all räddning. Den näst kostsammaste bristen är kantlistfel som går att laga.  För att 
tydliggöra de olika bristernas inverkan på den totala kvalitetsbristkostnaden har ett paretodiagram 
skapats enligt metoden som beskrivs i stycke 4.11.3. 
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Figur 8-2, Fördelningen mellan kända kvalitetsbristkostnader 
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Figur 8-2 visar att de fyra största felgrupperingarna, kass, kantlistfel, folierepor samt foliefel, 
omfattar 91 % av de totala felen. Om dessa fyra bristerna skulle halveras skulle den totala 
kvalitetsbristkostnaden minska med drygt 45 %. För de resterande felorsakerna skulle en 
halvering enbart medföra en minskning med 4,5 % av den totala kostnaden. 
 

8.2 Relationstal 
Att enbart studera de uppmätta kvalitetsbristkostnaderna ger oftast inte en klar bild över företagets 
kvalitetsläge. Det som fås fram är inom vilka områden kostnaderna ligger och vilka brister som 
orsakar störst konsekvens. Ett företag med en kvalitetsbristkostnad på exempelvis 1 miljoner 
kronor har ett betydligt sämre kvalitetsläge än ett fyra gånger så stort företag med en kostnad för 
bristande kvalitet på 2 miljoner kronor. Därför är det lämpligt att ställa kvalitetsbristen i relation 
till en bas för att se företagets egentliga kvalitetsläge.     
 
Beroende på vad man vill jämföra lämpar det sig att använda olika typer av baser i relationstalen. 
Vid jämförelse mellan olika företag är det lämpligast att använda sig av omsättningen som bas. En 
ytterligare fördel med denna bas är att man får ett absolut tal av hur stor del av omsättningen som 
bristkostnaderna egentligen utgör.  
 
Inom Gyllensvaans Möbler sker försäljningen huvudsakligen från ett färdigvarulager vilket gör att 
den producerade mängden artiklar inte behöver vara densamma som det levererade antalet. Detta 
har lett till att basen som använts är värdet för det samanlagda emballerade möbelvärdet. 
 
Det totala emballerade värdet för perioden 1 oktober till den 29 oktober uppgick till cirka 40,5 
miljoner kronor. Det innebär att den totala kvalitetsbristkostnaden för perioden uppgick till 3 % av 
omsättningen. 
 
   



 42

8.3 Uppdelning 
För att öka förståelsen för vad fel beror på och var de orsakas är det lämpligt att dela upp 
resultaten i mindre enheter. Resultaten från studien har därför delats upp i var detaljer sorteras 
bort samt fel som blir i förhållande till vilken färg ämnena har.    
  

8.3.1 Uppdelning mellan produktionsavdelningar 
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Figur 8-3, Plats där fel upptäcks 

 
I figur 8-3 har fördelningen av kvalitetsbristkostnaderna som upptäckts i respektive processteg 
beaktats. Här framgår det att den mest omfattande bortsorteringen sker i Anthon två där 40 % av 
de totala felen har påträffats. Vad beträffar de olika avdelningarna inom företaget har 57 % av 
felen påträffats inom maskinavdelningen och resterande 43 % av bristerna var inom 
emballeringsavdelningen.  
 
Anthon två svarar för den största delen av det bortsorterade värdet, vilket inte är så konstigt 
eftersom denna produktionsgrupp även producerar de flesta detaljerna. Maskinen har fem 
borrstationer som producerar olika detaljer. För att få fram vilka detaljer som brister mest har 
ytterligare en uppdelning gjorts där respektive borrmaskins bortsortering har beaktats, se tabell 
8-2. 
 

Koch   1 % 
 Borr 1   6 % 
 Borr 2 22 % 
 Borr 3   3 % 
 Borr 4   8 % 

Tabell 8-2, Fördelning av fel inom Anthon två 
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Tabell 8-2 visar att borrmaskin två svarar för 22 procent av det totala bortsorterade värdet inom 
företaget. Inom denna borrmaskin bearbetas mestadels högsidor till bokhyllan Billy och CD-
stället Benno. Dessa artiklar är de mest kostsamma varvid även värdet för dessa fel blir 
omfattande. Vid borrmaskin två finns det en operatör som har till sin huvudsakliga arbetsuppgift 
att sortera bort ämnen där någon form av defekt har påträffats på kantlist. Denna operatör bidrar 
ytterligare till att fel upptäcks här. 
 
Ur figur 8-3 framgår att produktionsgrupp Anthon ett enbart lokaliserat en dryg procent av 
samtliga fel. Detta kan tyckas vara lite anmärkningsvärt då en relativt stor del av det totala antalet 
producerade enheter sker här och det tyder på att ett visst mörkertal av inrapporterade brister kan 
förekomma här. Inom Anthon två har en operatör som uppgift att sortera bort ämnen som är 
defekta. En motsvarande tjänst saknas inom Anthon ett vilket kan vara en bidragande faktor till att 
fel ej upptäcks. En ytterligare faktor som kan bidra till den låga felprocenten är att man 
huvudsakligen producerar hyllplan vilka har ett lägre värde än sidor och således blir även 
konsekvenserna av fel mindre omfattande.  
 
Inom emballeringen, bana 1 - 6, sker den största delen av bortsortering vid banorna ett och två. 
Vid dessa banor paketeras mestadels färgade produkter. Dessa produkter har visat sig extra 
känsliga för defekter och för att få en uppfattning om vilka typer av brister de drabbas av kommer 
de olika färgerna att studeras närmare i följande stycke.   
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8.3.2 Uppdelning mellan färger 
I figur 8-3 i föregående stycke visade det sig att de flesta fel som upptäcktes i samband med 
emballering fanns vid de manuella banorna som paketerar huvudsakligen färgade produkter. För 
att se hur de färgade detaljernas brister förhåller sig sorteras de totala felen upp i färgordning. 
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Figur 8-4, Fördelning av fel fördelat på färg 

 
I ovanstående figur förekommer det två staplar. Den vänstra stapeln anger hur stor del av de totala 
bristerna respektive färg utgör medan den högra stapeln representerar färgens andel av den totala 
producerade andelen produkter. Från figuren kan man tydligt se att de flesta fel som påträffas 
kommer från färgen vit. Detta resultat är inte förvånansvärt då även vit utgör den särklass mest 
producerade färgen. Ett mer anmärkningsvärt resultat som framgår är att rött som bara utgör drygt 
tre procent av de producerade detaljerna svarar för en bit över fjorton procent av felen. Ställer 
man felen i relation till hur mycket som är tillverkat av respektive färg är rött den kulören som 
svarar för störst felfördelning per produceras enhet.  
Använder man samma resonemang till vit så finner man att produkter av denna kulör blir minst 
felaktiga i förhållande till producerad enhet. Detta trotts att vit svarar för den totalt största 
felkvoten. 
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För att få en bättre relation till hur bristerna förhåller sig till antal producerade detaljer tas ett 
relationstal fram med det paketerade försäljningsvärdet som bas och kvalitetsbristkostnaden för 
respektive färg som täljare. Resultaten av detta ses i  tabell 8-3. 
 

Kulör Relationstal
Vit 2,2 % 
Svart 3,6 % 
Silver 3,3 % 
Röd 8,6 % 
Grön 3,0 % 

Tabell 8-3, Relationstal för färg och kvalitetsbristkostnader 

 
Från figur 8-4 på föregående sida framkom att röd var den färgen som hade mest brister i 
förhållande till hur mycket som var paketerat. Detta resultat förstärks av figur 8-4 som visar att 
den röda kulören har nästan fyra gånger mer brister än vitt. Vad beträffar de övriga färgerna är 
bristkostnaderna inte lika stora men en viss försämring förekommer jämfört med vit.   
 
Genom att ytterligare dela upp bristerna för respektive färg fås en bild av vad det är som går fel. I 
figur 8-4 har de inrapporterade resultaten för respektive färg och felorsak sammanställts. 
 

Färg BOK BOO FFE FRE KAN KAS MÅT TPL 
Grön 0,2 % 0,0 % 10,9 % 19,8 % 10,2 % 55,3 % 0,1 % 3,5 % 
Röd 0,0 % 2,2 % 13,5 % 53,7 %   3,2 % 21,8 % 3,1 % 2,5 % 
Silver 0,1 % 0,0 % 6,5 % 11,5 % 52,7 % 29,1 % 0,0 % 0,1 % 
Svart 1,0 % 0,0 % 0,5 % 18,0 % 30,4 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 
Vit 3,3 % 6,8 % 17,8 % 10,4 % 35,1 % 24,0 % 1,2 % 1,5 % 
Totalt 2,1 % 4,4 % 13,3 % 15,7 % 26,1 % 35,9 % 1,1 % 1,4 % 

Tabell 8-4, Felfördelning inom olika kulörer 

 
Ovanstående tabell visar att den största orsaken till att fel inträffar för kulören röd är repor i 
folieskiktet. Även övriga foliefel utgör en relativt stor del av de röda detaljernas brister. Om 
samtliga foliefel och repor skulle försvinna minskar de totala felen med drygt 67 %. Orsaken till 
att kantlistfel enbart utgör drygt tre procent av felen för röd är att enbart emballering har skett för 
rött inom mätperioden. De olika delarna tillverkades i maskinavdelningen månaden före studien.  
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9 Förbättringsförslag 
Utifrån beräkningarna från föregående avsnitt får man en uppfattning om vilka brister som är mest 
kostsamma och kan på så sätt prioritera felen så förbättringsarbete bedrivs där det som mest 
behövs. En ytterligare fördel med att ha tillgång till bristernas kostnader är att man får en siffra på 
vad det är värt att åtgärda respektive problemområde.  
 
I detta avsnitt kommer de olika kvalitetsbristerna att analyseras för att ta reda på dess ursprungliga 
orsak. Efter respektive problemanalys följer ett stycke med förbättringsförslag för att minska 
bristernas konsekvens. De olika kvalitetsbristerna kommer att tas upp i den ordning vars 
konsekvenser är som störst. Det vill säga avsnittet inleds med bristtypen kass och avslutas med 
trasig spånplatta. I bilaga fyra finns tabeller som grupperar in från vilket processteg respektive 
kvalitetsbrist är bortsorterad.   
 

9.1 Kassationer 
Den mest kostsamma kvalitetsbristen inom Gyllensvaans Möbler är feltypen ”kass, fel utom all 
räddning”. Inom denna grupp sammanfaller samtliga småfel som inte passar in i de övriga 
felorsakerna.  
 
Analys 
För att få reda på orsakerna till att fel uppstår som faller in under benämningen ”kass, fel utom all 
räddning” har kvalitetsbristen deltats upp i ytterligare faktorer enligt nedanstående figur. 

Kass (fel utom all räddning)

32%

21%

47%
Foliering
Benno
Övrigt

Figur 9-1, Uppdelning av feltypen ”kass” 

 
Av figur 9-1 framgår det att fel i samband med foliering utgör ungefär en tredjedel av felklassen. 
CD-stället Benno utgör en drygt femtedel av felen. Anledningen att Benno beaktas separat är att 
operatörerna vid ett flertal av produktionsprocesserna rapporterar in fel på hyllplan till Benno som 
kass och inte dess verkliga felorsak. En bidragande faktor till detta är produktens ringa värde som 
gör att den inte lönar sig att laga i form av kantlistbyte eller omborrning. Figurens fel på Benno 
kan således till stor del hamna under någon av de övriga identifierade kvalitetsbristerna.  
 
Av figur 9-1 framgår att nära på hälften av samtliga kassationer är svåra att klassificera till ett 
specifikt problem. Bilaga 3 visar att en stor del av dessa härstammar från produktionsgrupp 
Anthon två. Detta tyder på att felen har uppstått i samband med någon form av förädling. Ett 
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exempel på sådant fel är att ytorna på materialen har blivit fläckiga av limrester som funnits på 
rullbanor efter att kantlistning har gått snett. 
    
Vad beträffar fel som uppkommer innan eller i samband med foliering är det lättare att finna 
orsaken till att brister uppstår. Genom observation och diskussion med operatörerna vid 
folieringen har ett antal bristorsaker framkommigt. Dessa har sammanställts i ett Ishikawadiagram 
så man lättare kan få fram bristernas ursprungliga orsaker.  
 

 
Figur 9-2, Ishikawadiagram över brister vid foliering  

 
De vanligast förekommande felen vi folieringen är enligt dess operatörer följande: 
 

1. Maskinfel i form av stopp i avstaplaren. 
2. Ojämn yta samt fuktskadat material. 
3. Måttavvikelser 

 
Stopp i avstaplaren innebär att material av någon anledning inte kan plockas av banan efter 
folieringen. Följden av detta blir att transportbandet som för material genom folieringsprocessen 
stannar och produkterna som bearbetas längs banan blir defekta.  
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Detta leder i sin tur till att de defekta skivorna måste plockas bort och inte kan användas inom 
ordinarie produktion. Orsakerna till detta avbrott kan ses i figur 9-2 under fel 2.1 avstaplare och 
beror främst på att sensorerna, som sköter avstaplaren, har blivit felaktigt aktiverade. Detta kan 
bero på att folierester följer med ämnena och blockerar givarna. Ytterligare faktorer som påverkar 
sensorerna negativt är om inte avståndet mellan skivorna är tillräckligt. Material som har sågats i 
mindre dimensioner efter foliering kan förskjutas och således bidra till att givare inte ser 
materialet och avstaplingen brister. 
 
För att säkerställa tillgång av spånskivor köper företaget emellanåt in större partier från en tysk 
tillverkare. Dessa partier transporteras på järnväg och lagerhålls därefter en period i ett separat 
lager. Detta mellanlager är inte isolerat utan klimatet inom detta varierar beroende på 
väderförhållande vilket kan leder till att fukt tas upp av den torra spånskivan som därmed ändrar 
form. Efter formförändringen blir ytan ojämn och svårigheter skapas inom folieringsprocessen. 
För att förhindra att dåligt material kommer in och stoppar folieringen sorteras den översta skivan 
i respektive stapel bort, vilket utgör fjorton procent av kassationerna vid folieringen.  
 
Under lagringen i råvarulagret staplas spånskivor i höga staplar. Mellan varje hög i staplarna 
ligger ströläkt som gör att man kan komma emellan med gafflar från truck och få en smidig 
hantering. Under mellanläggen blir trycket från ovanliggande spånskivor högt vilket kan ge 
märken i ytskiktet på skivan. En ytterligare effekt som uppstår i samband med lagring är att 
skivorna blir krokiga eller vågiga. Detta orsakas av att de olika lagren av ströläkt blivit förskjutna 
och trycket som bildas böjer skivorna och får dem att ändra form. 
 
Andra vanliga problem som upptäcks vid foliering är måttavvikelser eller ojämnheter i skivans 
ytskikt. Dessa brister härstammar främst från leverantörer som haft problem med slipning eller 
formatsågning. 
 
Förbättringsförslag 
För fel som uppstår vid sidan om folieringsprocessen är det svårt att ge några specifika 
förbättringsförslag då dessa bristers ursprungliga orsak är mycket varierande. En stor del av dessa 
skulle dock kunna förhindras genom att i tidigare skede kontrollera råmaterialet innan det 
bearbetas i någon process. Genom att upptäcka defekta enheter innan de förädlats minskar dess 
ekonomiska konsekvens och man får mer ledig tid i de kritiska resurserna för bearbetning av 
korrekt material.  
 
Fel som uppstår vid folieringsprocessen har varit lättare att förstå orsaken till och därmed även 
lättare att ta fram konkreta förbättringar för. En stor del av bristerna vid folieringen härstammar 
från hanteringsskador och felaktig förvaring av skivmaterial vid lagring inom råvarulagret. För att 
förhindra att skivor som lagras under en längre tid blir fuktskadade bör lagring endast ske i lokaler 
som håller ett konstant klimat och inte har för hög luftfuktighet. Även om ett sådant lager skulle 
medföra högre lagringskostnader bör dessa kostnader ställas i relation till vad man förlorar genom 
att ämnen måste sorteras bort innan bearbetning samt stopp som uppstår i produktionsprocesserna. 
För att förhindra att skivor blir ojämna och krokiga är det viktigt att strölägg som ligger mellan 
högar i lagerstaplar ligger precis över underliggande ströläkt. Om så inte är fallet ändrar skivorna 
form på grund av trycket som orsakas av ovanliggande spånskivor. Dessa ströläkt bör även ha ett 
spår som spännbandet som håller ihop högarna kan ligga i. I de fall ett sådant spår saknas uppstår 
tryckmärken i den översta och understa skivan i respektive stapel. En ytterliggare åtgärd som bör 
genomföras för att få bättre kvalitet i folieringen är att skapa mer plats i råvarulagret av skivor och 
folierullar. I dagsläget är dessa lokaler trånga och hanteringsskador uppstår lätt när stora laster 
skall passera trånga utrymmen. För att frigöra mer lageryta bör lokalerna som används för lagring 
frigöras från samtliga detaljer som inte har med folieringsprocessen eller spånskivor att göra. Fel 
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som uppstår på grund av att avstaplaren inte fungeras bör minskas av ökat underhåll och 
rengörning av processens olika givare.    
 

9.2 Kantlistfel 
Kantlistfel är den enskilt största felkostnaden. I bilaga 3 ses att de flesta av kantlistfelen uppstår i 
Anthon två och därför kommer kommande analysavsitt huvudsakligen att fokuseras på just denna 
maskin.  
 
Analys 
Enligt arbetsledaren och operatörerna vid kantlistaggregaten finns det en rad olika faktorer som 
påverkar kantlistresultatet. Ett flertal av faktorerna sker sporadiskt och är svåra att finna 
ursprunglig orsak till. Utöver dessa finns även ett antal fel som ständigt återkommer. Dessa brister 
anges nedan i den ordning som de förekommer mest: 
  

1. Ämnen kommer in för tätt till kantlistaggregatet och orsakar stopp. 
2. Variation i inkommande materials mått. 
3. Kärvt vid mynningen av listmagasinet 
4. Smuts eller lim på givare. 
5. Limfel 
6. Fräsfel 

 
Orsaken till att ämnen kommer in för tätt till kantlistaggregatet beror på att en detalj stoppas vid 
inmatningen på grund av att ämnets breddmått varierar eller att sidan är konvex eller konkav. När 
sedan nästkommande detalj kommer in trycker den in den måttdefekta detaljen i maskinen och 
åker sidan själv in utan något avstånd. När sedan ämnena kantlistas får lägesgivarna problem med 
att särskilja ämnena åt och maskinen stannar.  
 
När ämnen har varierande bredd blir kantlisten lös i den ände som är smalast. Detta medför att 
man måste kantlista om biten eller kassera den. Måttavvikelser orsakas antingen av att ämnena 
som kommer in till maskinen har felaktig form från folieringen eller från leverantören av 
spånskivor. Har ämnena för snäva mått kan inte skivorna rensågas i sågen innan kantlistaggregatet 
och felet kommer därför in till kantlistmaskinen. Sågen som bearbetar materialen innan 
kantlistningen kan även på grund av slitage orsaka vissa felmått.  
 
Efter limaggregatet påförs kantlisten skivan. Kantlisten kommer från ett listmagasin och 
mynningen på detta är smalt. I denna smala mynning kan det komma små limmängder och smuts 
som gör att kantlisten får svårt att passera. Detta medför att produkterna får lim men kantlisten 
matas ej ut ur listmagasinet och ämnets kant blir således utan kantlist. Andra känsliga faktorer 
som påverkar kantlistningen är ett antal givare som styr processen. Då dessa befinner sig i 
dammig miljö händer det att de täpps igen och upphör att fungera och därmed stannar 
kantlistmaskinen eller uppför sig på ett otillfredsställande sätt. Maskinen stannar automatiskt om 
inte kantlist åker ut ur listmagasinet samtidigt som lim påförs detaljen. Detta sker med hjälp av en 
givare som sitter vid mynningen av listmagasinet. I vissa fall lossnar små kantlistbitar i samband 
med att de klipps av och aktiverar givaren vilket leder till att maskinen inte stannar även om 
kantlist ej påförs materialet. 
 
Vid kantlistning är det mycket viktigt att rätt limmängd appliceras på kanten för att listen skall 
fästa. Utöver rätt lim påverkas resultatet av trycket som kantlisten trycks åt med. Olika spånskivor 
kräver olika limmängder på grund av deras densitet. Detta medför att operatören måste ha god 
yrkeskunskap för att kunna utföra ett bra resultat. Om ämnena har mellanlagrats under en lång tid 
och läkten mellan ämnena har legat fel så blir skivorna vågiga. Efter att kantlist har limmats på 
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fräses överflödig sådan bort. För att fräsen skall kunna fräsa jämnt krävs att ytan är jämn, annars 
fräses ämnet olika på båda sidorna av materialet. 
 
Fördelen med kantlistfel är att de till största delen går att laga och kostnaden för dessa är enbart 
lagningskostnad och extra kantlist och lim. Den största delen av lagningskostnaden är 
personalkostnad för lagningens två operatörer. 
 
Förbättringsförslag   
För att åtgärda den ursprungliga felkällan till kantlistfel vore det lämpligt att ta in professionell 
hjälp för att renovera slitna komponenter i Anthon två och därmed få förbättrad precision i den 
första sågen i maskinen. Denne reparatör bör även förbättra intaget till kantlistaggregatet för att 
undvika att ämnen fastnar här.    
 
Med hjälp av kameraövervakning kan man med ett så kallat visionssystem övervaka ämnenas 
kantlistresultat. Ett visionssystem kontrollerar att kantlist sitter på ämnena genom att kontrollera 
kanternas färg. Saknas kantlist stoppas maskinen och endast en detalj blir felaktig istället för cirka 
tre i dagsläget. På marknaden finns ett flertal aktörer som tillgodoser dessa system. Kostnaden för 
ett visionssystem ligger på ungefär 150 000 kr. Lyckas man med att minska kantlistfelen med 50 
% skulle detta system betala sig snabbt. I maskinen finns det redan ett stoppsystem som stannar 
om inte kantlist kommer ut. Givaren som sköter detta systemet är känslig för smuts och bör därför 
rengöras regelbundet för att minska felen. Genom att sätta in en extra givare här så blir 
säkerhetsmekanismen mer driftsäker vilket skulle vara ett bra komplement till ett visionssystem. 
Ett ytterligare komplement till givare är en spegel som skulle underlätta för operatören att bevaka 
båda sidorna av kantlistaggregatet på Anthon två samtidigt. 
 
För att få en bra limning och renfräsning är det viktigt att ämnena är släta och inte har någon form 
av ojämnhet. En viss del av dessa brister kommer från leverantörer medan andra orsakas av 
felaktig mellanlagring av spånskivor inom företaget. Här är det viktigt att se till att ströläkt ligger 
rätt mellan staplar i spånskivelagret samt att materialet från leverantörer kontrolleras innan de 
belägger produktionslinjerna.  
 
För att sänka kostnaden för lagning av kantlistfel vore det lämpligt att införskaffa en automatisk 
pålastare vid kantlistmaskinen. Då rationaliseras en operatör bort och därmed minskas kostnaden 
för kantlistlagningen med en operatörs lön. En annan metod som skulle ge liknande utfall skulle 
vara att bygga en automatisk avstaplare från kantlagningsmaskinen. Nackdelen med denna 
gentemot en pålastare är att operatören tappar kontrollen över lagningsresultatet och därmed blir 
processen mindre lyckad. 
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9.3 Repor 
Analys 
Som framgicks i avsnitt 8.3.2 är färgerna rött, grön och svart extra känsliga för repor. En repa som 
bildas i ytskiktet syns oftast som en vit rand. Denna ljusa rand syns inte lika tydligt på kulörerna 
grå och vit varvid inte dessa anses som repiga även om små svårsynliga repor finns. 
Huvudsakligen upptäcks repiga material i samband med handpaketering vid bana ett eller två, se 
bilaga 3. 
 
Det finns främst två huvudsakliga anledningar till att repor uppstår. 
 

• Spånrester mellan detaljer i staplar som orsakar tryckmärken och repor. 
• Slitna rullbanor och vassa glidytor som ger synliga avtryck på ämnenas kanter och 

undersida. 
 
Spånrester uppstår när ämnena borras eller sågas. Efter dessa maskiner finns utsug som skall ta 
bort spånen. Dessa utsug har dock svårt att få bort partiklarna som finns kvar i borrhålen som 
sedan lossnar och orsakar repor. Folien på ytorna är av lackerat papper och har en tendens att ta 
till sig statisk elektricitet. Detta för att dammpartiklar fastnar på ytan och har svårt att lossna vid 
vanlig dammsugning. 
 
Ämnen som tillverkas transporteras långa stäcker på rullbanor. Om någon av dessa rullar är sliten 
kan deras yta bli vass och orsakar repor. Extra känsligt blir det om rullarna innan banornas 
avstaplare är slitna då ämnena kan bli liggande här i väntan på nästkommande detaljer innan de 
plockas av. Under dessa detaljer fortsätter matningsrullarna att snurra vilket orsakar skavmärken 
på komponenterna innan de plockas av. 
 
En ytterligare faktor som påverkar foliens motståndskraft mot repor är metoden folietillverkaren 
har använt sig av. Den största skillnaden mellan olika leverantörer är färgen på foliens 
grundpapper. Vissa av leverantörerna har endast ett vitt grundpapper i folien som ytbehandlas 
medan andra har ett genomfärgat papper vars kulör liknar ytskiktet. Inom produktionen hos 
Gyllensvaans kom den röda folien från ett vitt papper. Detta gjorde att repor som gick igenom 
ytskiktet på materialet fick en vit färgskiftning vilket syns mycket tydligt och därmed beror till 
stor del den markanta skillnaden i foliefel mellan rött och andra färger. Företaget har sedan 
studiens mätperiod bytt leverantör av röd folie och därmed har dessa brister minskat. 
 
Förbättringsförslag 
Vid framtida införande av nya folietyper är det viktigt att lägga mer arbete på att utvärdera 
foliekvaliteten innan man sätter igång med fullproduktion. Upptäcks defekter på en folie i 
produktion är det mycket kostsamt att byta leverantör. I vissa fall kan det vara värt att betala lite 
extra för en tålig folie för att slippa att ett stort antal ämnen måste kasseras. Foliens andel av 
delens färdigproducerande värde utgör i regel knappt 18 procent av slutkomponentens värde. En 
ökning av foliepriset på 20 procent innebär därför att färdig komponents kostnad ökar tre procent.    
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För att förhindra att vassa föremål inom maskinerna orsakar repor är det viktigt att åtgärda felen 
snarast så inte felen fortplantar sig på flera detaljer. Extra viktigt är att rullarna som gnider på 
ämnena innan avstapling är fria från defekter.  
 
Vad beträffar spånrester har företaget efter studien införskaffat två olika ”tvättar” som tar bort 
statisk elektricitet samt rengör ämnena. Företaget bör efter en tids användning utvärdera hur 
mycket nytta de gör och därefter utvärdera om de skall utrusta samtliga banor med sådana 
rengörare. Inom Anthon två finns från tidigare ett antal jordade punkter och borstar. Dessa är dock 
slitna och behöver bytas ut.  
 

9.4 Foliefel 
Analys 
Missfärgningar på folieytan beror huvudsakligen på kvalitetsbrister från leverantör. Foliesläpp 
uppstår i folieringsprocessen eller vid leverantörernas foliering om ämnena köps in. 
Grundorsakerna till foliesläpp är huvudsakligen att delar av ytorna har fått för lite lim eller att 
trycket varit felaktigt i folieringsprocessen. Anledningarna till detta är oftast ojämnheter i 
spånskivans yta. Att ytan är ojämn kan bero på defekter från leverantör eller att ämnena har blivit 
fuktskadade och därmed svällt i kanterna. Fuktskadorna kommer huvudsakligen ifrån transporter i 
vått väder där lasten inte varit tillräckligt skyddad. Upptäcks dessa fel i tidigt stadium påförs dessa 
kvalitetsbristkostnader transportbolaget. Andra fuktskador har uppstått i samband med att skivor 
mellanlagrats i lokaler med varierande fuktighet. Ytterligare faktorer som påverkar foliens 
ytterkvalité är tryckvalsarna i folieringsmaskinen. Är dessa slitna finns risk att vissa delar av ytan 
blir glansig och randig. 
 
Förbättringsförslag 
Eftersom flertalet av dessa fel beror på kvalitetsbrister från leverantörer är det viktigt att bristerna 
upptäcks tidigt så skivorna går att reklamera. Kan ämnena sorteras bort innan de belägger någon 
maskin sparar man dessutom kapacitet till felfria detaljer. 
 

9.5 Borrfel 
Den femte största kvalitetsbristen inom organisationen är fel som orsakas vid någon borrprocess. 
En del av dessa fel går att laga, i de fall som hål saknas eller är för grunda, vilket gör att bristernas 
ekonomiska konsekvenser reduceras. Dock medför även lagning kostnader i form av löner och 
extra maskinkostnad vilket gör att även dessa fel bör undvikas. Orsakerna till borrfel är oftast 
samma oavsett om felen går att laga eller ämnet måste kasseras. 
 
Analys 
De flesta av borrfelen uppstår sporadiskt och är således så kallade tillfälliga problem. Orsakerna 
till fel uppstår oftast då borr går av eller lossnar och bidrar då till att borrhålen blir för grunda eller 
saknas. Operatörerna har som uppgift att göra täta kontroller av borrningen för att komma åt dessa 
fel. Till sin hjälp har operatörerna borrmallar samt skjutmått och ritning för att kontrollmäta 
detaljen. Då något borr har lossnat upptäcker man lätt detta fel vid kontrollerna och kan åtgärda 
problemet. Har däremot endast toppen på borret gått av och borrhålet finns men är för grunt blir 
det svårare att finna felet då det krävs att djupet på hålet mäts. 
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Hyllor till CD-stället Benno borras huvudsakligen i Anthon tvås borrmaskin Koch. Under studiens 
period har ett flertal tillfälliga problem uppstått inom denna process så att borrbilden blivit 
felaktig på vissa av detaljerna. Dessa fel uppstår sporadiskt och beror således inte på felaktigt 
ställ. Orsakerna till denna brist beror istället på att ämnena har felaktig position i samband med 
borrprocessen. Detta orsakas av slitage vid maskinens matarkedjor. 
 
En ytterligare bidragande faktor som påverkar borrning är omställningarna mellan olika 
produkter. Om operatören inte kontrollmäter ämnena korrekt blir de efterföljande detaljerna 
felaktiga. 
 
För detaljer vars borrfel går att laga blir kostnaden för felet endast lagningskostnaden. Har 
däremot felet inte upptäcks innan produkten når extern kund så blir kostnaden för bristen minst 
hela detaljens slutvärde. Därför är det viktigt att borrfel upptäcks i tidigt skeende innan de lämnar 
fabriken.  
 
Förbättringsförslag 
För att förhindra att borr går av är det viktigt att med jämna mellanrum byta ut borren. Inom 
metallindustrin har man räknat ut hur länge man kan använda ett borr innan det behöver bytas ut. 
Även träindustrin bör införskaffa sådana metoder och därmed minska borrfel som uppstår på 
grund av slitna borr. Även maskinerna bör servas regelbundet för att förhindra att slitna delar som 
stoppgivare med mera går sönder och orsakar borrfel. 
 
Det enklaste sättet att upptäcka borrfel är genom täta kontroller. Ju tätare de är ju färre material 
hinner passera mellan vare kontroll. För att operatörerna skall hinna med sitt ordinarie arbete är 
det därför betydelsefullt att snabbt kunna mäta av en detaljs mått. På vissa ställen inom 
produktionen finns mallar som man lägger på ämnena för att se om borrbilden är korrekt. Sådana 
mallar borde samtliga mätstationer utrustas med så att man kan finna borrfel i tidigt stadium utan 
tidskrävande kontrollmätningar. I dagsläget mäts samtliga mått med skjutmått. Samtliga 
mätstationer bör utrustas med digitala sådan för att kunna effektivisera kontrollmätningarna. 
Dessa skjutmått bör även extrautrustas med djupmåttanslag som förenklar mätningar av håldjup. 
Utöver kontrollmätningar av maskinoperatör bör även truckförarna få som ansvarsområde att 
avsyna den översta detaljens borrbild i varje stapel för att se om hål saknas. Skulle en sådan rutin 
genomföras skulle maximalt en pall med produkter bli felaktig vid ett borrhaveri. 
 
Med hjälp av kameraövervakning och ett visionssystem vid respektive borrmaskin kan samtliga 
detaljers borrbild kontrolleras. En nackdel med dessa system är att de har svårt att mäta djupen på 
hålen. Borrdjupen förändras i regel först när toppen på ett borr har gått av. Då blir även diametern 
på borret smalare och därmed även hålet. Visionssystemen fungerar utmärkt för att analysera håls 
diameter och skulle på detta sätt även kunna upptäcka ett felaktigt håldjup. Dessa system är dock 
kostsamma varför de troligtvis enbart vore lönsamma vid borrstationer som högsta kapacitet.    
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9.6 Sortering 
Analys 
För att det skall vara lönsamt att sortera undan defekta enheter krävs att man genom denna åtgärd 
lyckas rädda produkter som har ett högre värde än sorteringskostnaden. De största 
sorteringskostnaderna uppstår inom emballeringsbana 5 och 6 samt vid Anthon två. Enligt figur 
8-3 så sorteras mest material bort vid Anthon två och därmed är det värt att avsätta resurser för 
denna sortering. Vad beträffar bortsorteringen vid bana fem och sex plockas endast relativt små 
värden bort. Även om dessa värden inte uppgår till vad ämnena är värda kan det ändå vara värt att 
ha dessa sorteringsstationer då felens kostnad skulle öka i betydligt större omfattning om bristen 
når slutkund. 
 
Under studiens mätning lades 257 arbetstimmar på att sortera bort ämnen med felaktigheter i 
folie. Hade skivorna kontrollerats bättre innan de bearbetats hade felen upptäckts redan här, vilket 
skulle ha medfört att förlustkostnaden blivit mindre. 
 
Förbättringsförslag 
Genom att införa en bättre kontroll av materialen innan de bearbetas i Anthon två kan man få bort 
en stor del av fel i form av trasiga spånskivor och foliedefekter. I och med detta blir de 
ekonomiska konsekvenserna för felen mindre samt att man får en ökad kapacitet i Anthon två som 
idag är företagets kritiska resurs. 
 

9.7 Skrot 
Som nämndes i stycke 7.2, skrotekonomi, har värdet för företagets träavfall ökat under de senaste 
åren. Genom att se hur en ytterligare värdeökning av restprodukterna påverkar 
kassationskostnaderna och värdet för det övriga träavfallet har restvärdet satts till 400 kr per ton 
istället för nulägets 264 kr per ton. 
 
Analys 
Efter ovan nämnda förändringar kommer lönsamheten för att reparera skadat material, 
kantlistlagning samt omborrning, att minska. Fortfarande lönar det sig att laga samtliga delar med 
mått på 80 cm och däröver. 
 
Vad beträffar förlusten som samtliga kasserade material orsakar minskar denna med 3 procent 
efter att en värdeökning av restavfallet till 400 kr per ton. Om företaget tar vara på spånavfallet 
som bildas inom produktionen och gör om detta till briketter medför detta att även spånet blir en 
säljbar produkt. För att kunna tillverka briketter krävs en speciell maskin. En sådan maskin finns 
redan inom företaget men har endast kapacitet att klara av spån från en begränsad del av 
produktionen. Maskinen används idag huvudsakligen för att förse egen värmeanläggning med 
briketter. För att göra briketter av allt spån som bildas krävs därför en ytterligare brikettmaskin. 
Först efter en sådan investering kan företaget få ut maximala intäkter för allt spån. Ett antal 
värmeverk har visat intresse för att köpa briketter för minst 400 kr per ton.  Om företaget lyckas få 
sålt allt överblivet spån i form av briketter medför det en extra intäkt på 120 000 kr per 
producerande månad då man får cirka 15 ton spånavfall per dag. En nyinvestering av 
brikettmaskin borde därför vara lönsam.    
 
Förbättringsförslag 
Prisförhandla med värmeverk för att kunna sälja träavfall så dyrt som möjligt. 
Investera i ny brikettmaskin för att kunna tillverka säljbara briketter av allt spån. 
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9.8 Övrigt 
Studien visade att måttavvikelser och trasiga spånplattor endast utgör en liten del av de totala 
kvalitetsbristkostnaderna. Vid analys av de övriga felen har det dock visat sig att dessa faktorer är 
en stor bidragande faktor till att de övriga felen uppstår och därför är även dessa brister viktiga att 
behandla vid fortsatt förbättringsarbete. 
 
För att minska måttavvikelser är det viktigt att samtliga såganläggningar servas regelbundet och 
att slitna delar omgående byts ut när fel upptäckts. Viktigt är även att skivmaterialen som kommer 
från leverantörer har korrekta mått. Avviker dessa får även slutprodukterna felaktiga mått eller att 
de inköpta spånskivorna måste användas till andra produkter som ger ett ökat spill.    
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10  Diskussion 
Inom diskussionen redogörs för tankar och funderingar som uppstått under arbetets gång. 

10.1  Tillvägagångssätt 
Under arbetets början tillbringades stor del av tiden ute i produktionen för att få en övergripande 
uppfattning om företagets verksamhet och kvalitetsarbete. Denna praktik var ett utmärkt sätt att 
lära sig hur flödet och företagets olika produktionsprocesser fungerade. Detta medförde dock att 
litteraturstudien blev lidande och kom igång först efter praktiken. Ganska snart efter att 
litteraturstudien kommigt igång stod det klart att denna skulle ta betydligt mer tid än vad jag hade 
räknat med vilket gjorde att de empiriska mätningarna sköts framåt i tiden. Litteraturstudien 
försenades ytterligare på grund av att en del av nyckellitteraturen var utlånad. Även avståndet till 
universitetet försvårade möjligheten till att snabbt få tag i ytterligare litteratur. I efterhand hade 
det varit värt att påbörja litteraturstudierna innan arbetet startades på företaget för att i tidigare 
stadium få mer kunskaper i studiens ämnesområde. 
 
Under den empiriska studien sammanställdes kontinuerligt de inrapporterade kassationerna. För 
att få en indikator på hur kvalitetsläget såg ut inom företaget analyserades dessa värden redan 
efter en kort tid av studien. Dessa analyser gjordes om i samband med att ny data inkom. Eftersom 
data hela tiden rapporterades in från företagets olika avdelningar blev analysarbetet tidskrävande. 
I efterhand hade det varit mer effektivt om analys av mätresultatet hade väntats med tills den 
empiriska studien varit avslutad för att slippa dubbelt arbete.  
 

10.2  Tidsperiod 
Den empiriska delen avgränsades till fyra veckors observationer. Desto längre mätperiod studien 
omfattar ju mer korrekt blir värdena som fås fram. En nackdel med en för lång studie är att de 
anställda tappar intresset för att rapportera in uppkomna fel vilket gör att den avsatta 4-
veckorsperioden upplevdes som en lagom tidsperiod. Tillfälliga problem som uppstår inom 
produktionen kan få stora effekter på kvalitetsbristkostnaderna om mätperioden är för kort. I fall 
studien hade varat ytterligare en månad hade troligtvis inga större förändringar skett mellan 
fördelning av de olika feltyperna. Den största skillnaden hade troligen enbart varit att värdena för 
kvalitetsbristerna hade varit högre. Dock hade även det paketerade värdet ökat och därmed hade 
relationstalen blivit i samma storleksordning. För de minst frekventa kvalitetsbristerna kunde en 
viss förändring ha skett med en längre tidsperiod för studien då en ytterligare tillfällig brist kunde 
ha gett ökade procentuella kostnadsökningar.      
 

10.3  Datainsamling 
Efter en kort tids empirisk studie visade det sig att en av Monitors kassationsrapporter inte 
sorterade de inrapporterade bristerna från emballeringen efter inrapporterad datum. Detta innebar 
att denna lista inte gick att använda för att se hur felen förhöll sig under en specifik tid. 
Kvalitetsbristerna som rapporterades in ifrån maskinavdelningen kunde däremot sorteras efter 
datumen som bristerna upptäckts. Sorteringsbristen i Monitor gjorde att inrapporterade data från 
emballeringsavdelningen måste sammanställas i EXCEL, vilket bidrog till omfattande merjobb. 
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Inom Monitor värdesätts samtliga fel på samma sätt. Detta innebär att samtliga detaljers 
kvalitetsbristkostnad blir förlustvärdet av en korrekt producerad detalj. I de fall ämnena går att 
laga blir kostnaden för reparationen i regel betydligt lägre än kassationskostnaden som den 
värderas till inom Monitor. Monitor saknar enkla sätt att förändra prissättningsmetoden vilket har 
gjort att samtliga uträkningar av kvalitetsbristkostnaderna har gjorts i EXCEL med detaljdata från 
Monitor.    
 

10.4  Resultat 
I samband med att mätningar av kvalitetsbristkostnader startade sågs en tydlig ökning av antal 
inrapporterade kassationer. Efter mätperioden slut hade värdet för kassationerna fördubblats i 
jämförelse med en fyraveckorsperiod innan. Enligt intervjuad personal beror uppgången troligast 
på att avdelningarna har blivit bättre på att rapportera in defekta produkter. Någon märkbar 
kvalitetsförändring kan enligt dem inte ses mellan perioderna. Detta tyder på att anledningen till 
den ökade kvalitetsbristkostnaden huvudsakligen beror på förbättrade rutiner för inrapportering 
samt att de anställda genom studierna har sett att kvalitetsfrågor tas på allvar och på så sätt 
motiverats till bättre rapportering. 
 
Kvalitetsbristkostnaderna för perioden kan tyckas vara hög men sätts de i relation till det 
paketerade försäljningsvärdet för samma period uppgår de till 3 %. Enligt ett flertal författare 
brukar motsvarande relation ligga mellan 10 – 30 % för tillverkande företag. I författarnas sätt att 
räkna ut kvalitetsbristkostnaden tas även de externa kvalitetsbristerna med samt hela 
produktionens brister. Inom studien har kvalitetsbristerna avgränsats till de interna 
kvalitetsbristerna som uppstår med materialet inom företaget. Skulle studien utvecklas ytterligare 
ökar troligtvis även relationstalets värde. Då studien sammanställdes visade det sig att företaget 
hade extra stora problem med den röda kulören. Den största orsaken till dessa problem var att 
folien var mycket känsligt för repor och andra defekter. Efter studien bytte företaget leverantör av 
röd folie vilket förhoppningsvis bör ge en minskad kassationsgrad.     
 

10.5  Mörkertal 
För att få ett korrekt värde av kvalitetsbristkostnaderna är det viktigt att samtliga brister kommit 
till studiens kännedom. Bristerna som rapporterats in under examensarbetet har för 
emballeringsavdelningen kunnat kontrolleras tack vare att dess data samanställts manuellt i 
EXCEL. För resultatet av kvalitetsbristerna inom maskinavdelningen har däremot ingen kontroll 
kunnat ske då all samanställning har skett direkt i Monitor. Detta kan ha inneburit att ett visst 
mörkertal kan ha uppstått. När resultatet uppdelades mellan produktionsavdelningar visade det sig 
att inrapporterade brister från Anthon ett var förvånansvärt låg i relation till vad anläggningen 
producerar. Detta kan tyda på ett här finns ett visst mörkertal eller att dess brister först upptäcks 
när ämnena kommer till emballeringsavdelningen. 
 
Den totala kvalitetsbristkostnaden skulle troligtvis ha ökat i viss mån om inget mörkertal existerat. 
Fördelningen mellan de olika feltyperna skulle dock inte ändras i större mån då även mörkertalet 
skulle fördelas mellan dessa grupper.  
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10.6  Fortsatta förbättringar 
Examensarbetet har fastställt vilka kvalitetsbrister som medför största kostnader för företaget. 
Utifrån dessa beräkningar har bristerna grupperats in i den kostnadsordning de utgör och med 
denna uppdelning är det lätt att se vilka kvalitetsbriser som bör åtgärdas först för att minska 
bristkostnaderna mest. Utöver dessa kostnadsberäkningar har orsakerna till de största 
kvalitetsbriserna analyserats och förbättringsförslag har presenterats. Inom arbetets tidsram fanns 
ingen möjlighet att implementera förbättringarna och man kan därför inte se hur värdefulla 
förbättringsförslagen egentligen är. Orsakerna till uppkomsten av företagets kvalitetsbrister är i de 
flesta fallen komplexa och svåra att analysera varför fortsatt arbete med förbättringsåtgärder bör 
göras. Inför kommande ytterligare automatiseringar inom emballeringen är det av största vikt att 
minimera orsakerna till konstaterade kvalitetsbrister eftersom manuella sorteringsmöjligheter efter 
nämnda automatisering kan komma att saknas.  
 
Ett effektivt sätt att arbeta med förbättringsarbete är att tillsätta tvärfunktionella grupper med 
medlemmar från olika avdelningar och funktioner för att gemensamt analysera felorsaker samt ta 
fram fortsatta förbättringsförslag. Efter att förbättringarna är implementerade är det viktigt att 
följa upp utfallet av åtgärden för att på så sätt ta till vara erfarenhet och kunskap till framtida 
förbättringsarbeten. När ett av problemområdena är åtgärdat är det viktigt att snabbt påbörja 
arbetet med att eliminera nästa bristområde. Förbättringsarbete måste hela tiden finnas inom 
verksamheten för att den skall kunna utvecklas och överleva konkurrensen från en global 
marknad.   
 
För att se hur kvalitetsutvecklingen utvecklats kan en liknande undersökning som gjorts i 
examensarbetet genomföras efter en tid. Genom att utveckla företagets MPS-system så att 
programmets kassationslister använder samma sätt att beräkna kostnader som examensarbetet kan 
man förenkla kvalitetsuppföljningen avsevärt. Histogram kan sedan användas för att få en grafisk 
illustration om kvalitetsutvecklingen. 
 
Gyllensvaans Möbler har skapat en separat avdelning för att laga defekta detaljer. Lagning är ett 
bra sätt att återställa produkter så dessa slipper kasseras. Vissa detaljer kostar dock mer att laga än 
att nytillverka vilket gör att företaget bör fundera på om ämnena skall lagas eller kasseras. I 
reparationsuträkningarna studerades även hur mycket företaget sparade vid lagning av respektive 
produkt. Denna besparingsuträkning går att använda till att prioritera vilken ordning detaljer skall 
omarbetas för att på bästa sätt utnyttja avdelningen.  
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11  Slutord 
Examensarbetets syfte var att undersöka vilka interna kvalitetsbrister som finns i företagets 
produktion, analysera orsaken till bristerna och kostnaderna för dem. Dessutom att ge förslag till 
förbättringar för att minimera kvalitetsbristerna. Företagsledningens allmänna uppfattning att de 
interna kvalitetsbristkostnaderna är stora bekräftades till faktisk kostnad även om de satt i relation 
till omsättningen inte var så stora procentuellt sett. En betydande del av kvalitetsbristkostnaderna 
kan åtgärdas relativt enkelt genom tekniska investeringar som betalar sig snabbt medan andra tar 
längre tid att åtgärda. 
 
Det är viktigt att inte bara rätta till orsakerna till de största kostnaderna utan att kontinuerligt 
fortsätta arbetet och inte minst vidta förebyggande åtgärder. Ett gott kvalitetsarbete finns redan 
men åtskilligt mer kan göras.  Det är företagsledningens ansvar att leda förbättringsarbetet och det 
är operatörernas skyldighet att i sitt arbete samvetsgrant rapportera in alla fel som uppstår som bas 
för fortsatt kvalitetsarbete. För att klara att möta nuvarande och kommande globala konkurrenter 
krävs ett fortlöpande och väl analyserat kvalitetsarbete och kvalitetstänkande av alla i företaget 
 
Oftast är det operatörernas upptäckter eller att automatiska sensorer stoppar produktionen som gör 
att brister och fel går att åtgärda i tid och inte orsakar ännu högre kostnader om felaktigheterna 
passerar vidare i processen eller rent av upptäcks först efter leverans till slutkund då kunden 
monterar ihop möbelpaketet. Ett strukturerat och genomtänkt kvalitetsarbete kan ge stora vinster 
och på sikt även öka försäljningen. Minskade kvalitetsbristkostnader kan bibehålla eller till och 
med öka vinstmarginalen. Kvalitetsarbetet måste pågå ständigt. Minskade kvalitetsbrister minskar 
kostnaderna för att rätta till felen samtidigt som kanske färdigarbetade delar annars måste skrotas. 
Istället kan felfria komponenter göras direkt. Eller med andra ord: produktiviteten ökar, 
produktiviteten som ju är ett företags bästa konkurrensmedel. 
 
Det är viktigt att företaget fortsätter att kontinuerligt studera, analysera och genom ständiga 
förbättringar åtgärda kvalitetsbristkostnaderna för att fortsatt ligga i framkant i den globala 
konkurrensen för att få leverera till IKEA även efter nuvarande 6-åriga kontraktstids slut. 
Gyllensvaans Möbler AB har alla möjligheter att fortsätta att vara en av de ledande leverantörerna 
till IKEA. Jag hoppas att min metod för att se på kvalitetsbristkostnaderna är till hjälp i det 
framtida arbetet så att minskade kvalitetsbristkostnader gagnar företagets framtida verksamhet 
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12.2   Muntliga källor 
 
Muntliga källor Gyllensvaans Möbler AB  
Brattberg Carina, Administration 
Carlsson Anders, Dataansvarig 
Claar Thomas, Arbetsledare emballering 
Gyllensvaan Erik, VD 
Gyllensvaan Mats, Vice VD 
Hallindemo Jesper, Produktionsteknik 
Johansson Torbjörn, Arbetsledare emballering 
Jonsson Jan, Logistik 
Jonsson Kerstin, Kvalitetssamordnare 
Ivarsson Fredrik, Arbetsledare maskin 
Klingståhl Tommy, Arbetsledare maskin 
Svensson Bengt, Förman emballering 
Söderström Peter, Arbetsledare maskin 
 
Övriga muntliga källor 
Karlsson Ivar, Agroenergi 
Ryden Jan, Scorpion vision system 
 

12.3  Övriga källor 
 
Gyllensvaans Möbler AB 
www.gyllensvaan.se 
 
Ecolor SRL 
www.ecolor.ro 
 
Scorpion vision system 
www.scorpionvision.com 
 
Internmaterial från IKEA 
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13  Bilagor 
 

1. Strecktablå för kassationer 
 

2. Skrotvärde för de olika artiklarna 
 

3. Olika typer av fel fördelat på var de sorteras bort 
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Bilaga 1, Strecktablå för kassationer 
 
 
 
 
 
 
Rapportnummer:__________________________ Avdelning:______________________ 
 
Ordernummer:____________________________ Datum:_________________________ 
 
Artikelnummer:___________________________ Skift:___________________________ 
 
Maskin:_________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ  Antal 
 
BOK: Borrfel (kass utom all räddning) 

  

 
BOO: Borrfel (att omarbeta) 

  

 
FFE:   Foliefel (släpp eller missfärgning) 

  

 
FRE:  Folierepor 

  

 
KAN: Kantlistfel (skall lagas) 

  

 
KAS:  Kass (fel utom all räddning) 

  

 
MÅT: Mått som avviker 

  

 
TPL:   Trasig spånplatta 

   

 
 

 
Totalt 
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Bilaga 2, Skrotvärde för de olika artiklarna. 
 
 
 
 

Restvärde, Rt [kr / ton] = 264  
   
   

Artikel, i Vikt, Vi [kg] Skrotvärde, Si [kr / st] 
Billy 80 hög   
Sida 6,335 1,672 
Skiva 2,185 0,577 
Hyllplan 2,693 0,711 
Sockel 0,692 0,183 
   
Billy 40 hög   
Sida 6,335 1,672 
Skiva 1,084 0,286 
Hyllplan 1,082 0,286 
Sockel 0,302 0,080 
   
Billy 80 låg   
Sida 3,171 0,837 
Skiva 2,185 0,577 
Hyllplan 2,693 0,711 
Sockel 0,692 0,183 
   
Benno   
Sida 3,923 1,036 
Löshylla 0,187 0,049 
Fasthylla 0,266 0,070 
Sockel 0,134 0,035 
   
Överhylla   
Sida 1,042 0,275 
Skiva 2,138 0,564 
Stödlist 0,446 0,118 
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Bilaga 3, Olika typer av fel fördelat på var de sorteras bort 
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Borrfel att omarbeta
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Kantlistfel
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M ått som avviker

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Bana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4 Bana 5 Bana 6 Anthon 1 Anthon 2 Foliering Homag 2 Homag 3 Sortering Övrigt

M askin / emballeringsbana

 
 

Trasig spånplatta 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Bana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4 Bana 5 Bana 6 Anthon 1 Anthon 2 Foliering Homag 2 Homag 3 Sortering Övrigt

Maskin / emballeringsbana

 
 
 
 


