
9207040 

Leif Rudolfsson, Nils Svensson 

Kvalitetskostnadsuppföljning 
i träindustrin 

Några praktikfall 

Trätek 
I N S T I T U T E T F O R T R A T E K N I S K F O R S K N I N G 



Leif Rudolfsson 
Nils Svensson 

Kyalitetskostnadsuppföyning i träindustrin 
Några praktikfall 

Trätek, Rapport P 9207040 

ISSN 1102-1071 
ISRN TRÄTEK-R--92/040--SE 

Nyckelord 

cost analysis 
quality assurance 
quality costs 

Jönköping ju l i 1992 



Rapporter från Trätek — Institutet för träteknisk 
forskning — är kompletta sammanställningar av 
forskningsresultat eller översikter, utvecklingar 
och studier. Publicerade rapporter betecknas med 
I eller P och numreras tillsammans med alla ut
gåvor från Trätek i löpande följd. 

Citat tillätes om källan anges. 

Reports issued by the Swedish Institute for Wood 
Technology Research comprise complete accounts 

for research results, or summaries, surveys and 
studies. Published reports bear the designation I or 
P and are numbered in consecutive order together 
with all the other publications from the Institute. 

Extracts from the text may be reproduced provided 
the source is ackno wledged. 

Trätek — Institutet för träteknisk forskning — be
tjänar de fem industrigrenarna sågverk, trämanu
faktur (snickeri-, trähus-, möbel- och övrig trä-
bearbetande industri), träfiberskivor, spånskivor 
och plywood. Ett avtal om forskning och utveck
ling mellan industrin och Nutek utgör grunden för 
verksamheten som utförs med egna, samverkande 
och externa resurser. Trätek har forskningsenhe
ter, förutom i Stockholm, även i Jönköping och 
Skellefteå. 

The Swedish Institute for Wood Technology Re
search serves the five branches of the industry: 
sawmills, manufacturing (joinery, wooden hous
es, furniture and other woodworking plants), fibre 
board, particle board and plywood. .A research 
and development agreement between the industry 
and the Swedish National Board for Industrial and 
Technical Development forms the basis for the 
Institute's activities. The Institute utilises its own 
resources as well as those of its collaborators and 
other outside bodies. Apart from Stockholm, re
search units are also located in Jönköping and 
Skellefteå. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Sid 

1. SAMMANFATTNING 3 

2. BAKGRUND 3 
3. MÅL 4 

4. P R O J E K T E T S UPPLÄGGNING O C H GENOMFÖRANDE 4 
4.1 I projektet medverkande företag 5 
4.2 Avgränsningar 5 
43 Strukturering av kvalitetskostnader 6 
4.4 Beräkning och analys 6 

4.4.1 Prissättning 6 
4.4.2 Relationstal 9 
4.4.3 Analysmetodik 10 

4.5 Introduktion i företaget 11 

5. R E S U L T A T 12 
5.1 Projektorganisation 12 
5.2 Redovisning av företagsstudier 13 

5.2.1 System för datainsamling 13 
5.2.2 Analys av kvalitetskostnader 13 
5.2.3 Checklista för systemrevision 19 

6. SLUTSATS 19 
6.1 Väsentliga kostnadsslag att föya 19 
6.2 Projektorganisationens betydelse 19 

6.2.1 Ledningens roll 19 
6.2.2 Styrgruppens betydelse 20 
6.2.3 Utbildningens betydelse 20 

6.3 Dokumentationens betydelse 21 

6.4 Metodens styrka och svaghet 22 

6.4.1 Några möjligheter t i l l förbättring av systemet 22 

6.5 Hur utnyttja systemet för kvalitetskosnadsuppföyning 22 

7. L I T T E R A T U R 23 

8. B I L A G O R 24 



1. SAMMANFATTNING 

Sätten att förbättra lönsamheten i företagen har under många år koncentrerats på: 
- Rationaliseringar i tillverkning och administration. 
- Minskning av kapitalbindning i lager och tillverkning. 
- Effektivare kapitalhantering. 

De senaste åren har det visat sig att insatser för att förbättra kvaliteten på produkter och 
tjänster kan vara väl så effektiva. Detta har även uppmärksammats i träindustrin, där det 
för närvarande pågår kraftfulla insatser för att införa kvalitetssystem enligt ISO 9000. 
Ett problem är att kvalitet ofta har en diffus innebörd för många och att den i många fall 
är svår att kvantifiera i pengar. En vanlig missuppfattning är att en förbättrad kvalitet 
genererar högre kostnader ställt mot intäkterna. D v s kvalitet är inte gratis, en förbättrad 
kvalitet blir dyrare. 

Ett sätt att hantera dessa missuppfattningar är att presentera de verkliga kostnaderna för 
bristande kvalitet med hjälp av ett internt redovisningssystem. När dessa kostnader har 
identifieras kan man betydligt enklare med hjälp av etablerade metoder för 
kvalitetsförbättring reducera och ibland kanske helt eliminera dem. När man lyckas blir 
resultatet en direkt vinst. 

Projektet som redovisas i denna rapport har genomförts i fönster- och köksindustrin. 
Syftet har varit att utveckla och utvärdera ett system för uppföljning av företagens 
kvalitetskostnader. Uppläggningen har varit helt manuell och har därför krävt betydande 
personella insatser. Trots detta har det visat sig möjligt att genomföra och även kunna 
integrera systemet i företagens interna rapportering. En naturlig utveckling är att helt 
integrera systemet i ett datoriserat MPS-system och företagets ekonomiska redovisning. 
Man får då en direkt koppling t i l l resultatet och kan på ett tidigt stadium bedöma effekten 
av olika insatser. Utnyttjas samtidigt nyutvecklade ekonomiska simuleringsprogram, har 
företagsledningen enastående möjligheter att fatta beslut som ger lönsamma resultat och 
att följa upp effekterna av dessa. 

För att lyckas med att bygga upp ett system för uppföljning av kvalitetskostnader krävs 
bl a: 
- en stark motivation och ett kraftfullt engagemang från företagsledningens sida. 
- att systemet byggs upp så enkelt som möjligt. 
- att någon har ansvaret för underhåll och uppdatering. 
- att det finns en organisation som kontinuerligt tar hand om resultatet och ser till att 

problem som identifieras blir åtgärdade. 
- att inblandad personal kontinuerligt får kunskap om kvalitetfrågor och hur systemet 

används. 
- att den dokumentation som används är lätt att hantera. 
- att återrapporteringen sker snabbt, med rätt omfattning och till rätt person. 

2. BAKGRUND 

Erfarenheter från andra branscher visar att kvalitetskostnadema oftast är betydande inom 
industrin. Stora variationer förekommer givetvis beroende på hur effektiva företagen är 



när det gäller att styra och följa upp sin verksamhet. Att de mätbara kvalitetskostnadema 
uppgår till 10% och mer av företagets nettoomsättning är inte ovanligt. Undersökningar i 
träindustrin som genomförts i Danmark och Sverige bekräftar detta. 

Man vet oftast vilka kostnader man har t ex för sina reklamationer, eller nedklassning t i l l 
sekunda. Vad som händer internt i verksamheten, exempelvis hur stora kassationema är 
eller omfattningen av omarbetet, vet man mindre om. Dessa fel betecknas såsom 
accepterade eller kroniska fel, med andra ord sådana fel som man lärt sig att leva med. 
Inte förrän något akut inträffar reagerar man. 

För att kunna åtgärda de fel som förorsakar dessa kostnader krävs att man skaffar sig 
kunskap om felen och orsaken till att de uppstår. Detta kan göras med hjälp av ett internt 
redovisningssystem där man på ett systematiskt satt följer upp och analyserar 
informationen samt rapporterar den till berörda beslutsfattare. 

Detta projekt är en fortsättning av projektet "Kvalitetskostnadsuppföljning i träindustrin" 
/!/ . För att få den fullständiga kopplingen mellan teori och praktik bör dessa två rapporter 
läsas tillsammans. 

3. MÅL 

Målet med projektet är att skaffa sig en repeterbar mätmetod samt att ge svar på följande 
frågor: 
- Vilka kostnadsslag är väsentliga att följa? 
- Hur omfattande i volym och kostnad är dessa? 
- Hur kan man enklast följa upp och återrapportcra? 
- Hur ska denna information bearbetas, analyseras och rapporteras? 

Projektresultatet ska utgöra en grund till ett system, där företagens kvalitetskostnader 
kontinuerligt ska kunna följas, analyseras och rapporteras. 

Resultatet från uppföljningen skall ligga till gmnd för de systematiska förbättringsåtgärder 
som planeras på företaget. 

Resultatet av en förbättringsåtgärd ska tydligt kunna avläsas av systemet. 

4. P R O J E K T E T S UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE 

Projektet startade med en kartläggning av vilka kostnadsslag som är aktuella för de 
företag som medverkar i projektet. Vid genomgången användes en checklista / I , sid 25/. I 
checklistan är tänkbara kostnadsslag beskrivna och fördelade på följande huvudgrupper, 
vilka även återfinns i den internationella systemsstandarden SS-ISO 9004. 

A. Förebyggande kostnader. 
B. Kontrollkostnader. 
C. Interna felkostnader. 
D. Externa felkostnader. 



Vidare strukturerades företagens verksamhet i olika observationsavsnitt, dvs avdelningar, 
produktionsavsnitt eller kontrollarbetsplatser. Resultatet sammanställdes sedan i matriser. 

För att göra imapporteringen så enkel som möjligt anpassades rapportblanketten för varje 
kontrollarbetsplats. 

Gmndtanken med systemet är att man, med minsta möjliga insats, kontinuerligt skall 
kunna följa de för verksamheten väsentliga och mätbara kvalitetskostnadema. Man får då 
ett grepp om var de största kostnaderna finns. Ska kvalitetsförbättrande åtgärder kunna 
vidtagas krävs emellertid en mer djupgående analys av de utvalda kostnaderna. Den 
genomförs först och främst inom de avsnitt där de största kvalitetskostnadema upptäcks. 

Systemet byggs därför upp i olika nivåer / I , sid 25/. Från en övergripande nivå 
(företags-Zavdelningsvis) t i l l en detaljerad nivå (produkt-/detaljnivå). 

Skall en bearbetning och analys av kvalitetskostnadema kunna göras måste följande 
indelning användas: 
- Per kostnadsslag (kostnadselement). 
- Per produkt och detalj. 
- Per avdelning och kostnadsställe. 
- Per feltyp och felorsak. 

4.1 I projektet medverkande företag 

Uppföljningen av kvalitetskostnadema har i projektet genomförts hos Myresjöfönster AB 
och Myresjökök AB. En kartläggning och strukturering av kvalitetskostnadsslagen 
genomfördes på Combiglas AB. Dessa företag ingår alla i Myresjögmppen och är 
dotterbolag till Myresjö AB. Myresjögmppen omsatte 1988 1.020 Mkr. 

4.2 Avgränsningar 

Ett system för uppföljning av kvalitetskostnader kan ingå som en del i ett totalt 
kvalitetssystem. Standarden SS-ISO 9004 har ett avsnitt som behandlar kvalitetsrelaterade 
kostnader. Se bilaga 2. 

Projektet avgränsades, av projektgmppen, till att omfatta utveckling av ett manuellt 
förfarande för registrering, insamling, beräkning, analys och rapportering av ett företags 
mätbara kvalitetskostnader. Med mätbara kostnader avses här kostnader som tydligt kan 
avgränsas och identifieras. 

De icke mätbara kostnaderna är sådana följdkostnader som uppkommer på gmnd av 
kvalitetsbrister sammanlagt med de kostnader som åtgår för att åtgärda dessa. Exempel på 
sådana kostnader är: 
- Utökat personalbehov när det gäller inköp, produktionsledning, planering och 

materialhantering förorsakat av interna kvalitetsproblem. 
- Större materialmängd i omlopp på gmnd av kassation och omarbete, vilket ger högre 

kapitalkostnader. 



- Dålig arbetstillfredsställelse med ökad frånvaro och personalomsättning som följd. 
- Good-will-förluster. 

Av erfarenhet kan påstås att dessa följdkostnader är flera gånger större än de mätbara 
felkostnadema. 

Uppföljningen omfattade hela händelsekedjan från mottagningskontroll t i l l kundreklama-
tioner. Den genomfördes under en tremånadersperiod. 

Kvahtets-
konlToll Tillverkning 

Marknads
föring 

Foretags-
Kunder Leverantörer ledning 

Service Produktions
beredning 

Marknads
studier 

Produkt
utveckling 

Figur 1. Berörda områden i kedjan mottagningskontroll - kundreklamationer 

4.3 Strukturering av kvalitetskostnader 

I samarbete med respektive företags projektgmpp samt efter genomgång med berörd 
personal utarbetades för respektive företag en lista omfattande aktuella problemområden. 
Dessa indelades enligt gmndmodellen i fyra huvudgmpper. 

Den slutgiltiga utformningen av listorna för de båda företagen redovisas i bilagorna 2, 3 
och 4. 

4.4 Beräkning och analys 

4.4.1 Prissättning 

För att få ett manuellt system att fungem i praktiken krävs att både registrering, 
beräkning, analys och rapportering förenklas så mycket som möjligt. 

I projektet gjordes detta på följande sätt: 

- Likartade produkter gmpperades och gavs ett enhetspris. 
- Vissa administrativa kostnader prissattes utgående från en konsekvenskedja. 



Händelseförloppet när t ex materialbrist uppstår har klarlagts och kostnader för detta 
utretts. Den totala kostnaden sammanställdes som en kostnadsfaktor och lades t i l l gmnd 
för kostnadsberäkningen. 

Bristsituationen registrerades med hjälp av en frekvensmarkering på en blankett, där 
bristen upptäcktes och prissattes med hjälp av kostnadsfaktom. 

- En prislista för olika produktgrupper, kostnadsfaktorer och timdebiteringar togs fram 
för att underlätta prissättningen. 

Några exempel på kvalitetskostnader och formler för prissättning. 

4.4.1.1 Leverantörsbedömning (förebyggande kostnader) 

För att säkra kvaliteten på material som köps in är det önskvärt att genomföra en 
leverantörsbedömning. Leverantörsbedömningen genomförs som regel hos underleveran
törerna av kundföretagets inköpsavdelning. Som underlag används en checklista. 
Kostnader som kan förekomma är förutom lönekostnaden även kostnader för resor och 
traktamenten. 

Kvalitetskostnaden beräknas ur formeln: 

K = (1 X t) + (r X d) 

där 

K = kvalitetskostnaden kr/år (månad, vecka) 
1 = lönekostnad kr/tim 
t = antal timmar 
r = normerad kostnad för resor och traktamente kr/dag 
d = antal dagar 

4.4.1.2 Tillverkningskontroll (kontrollkostnader) 

Förutsättningen för att vidmakthålla en säker tillverkningskontroll är att: 
- Den bygger på fastlagda rutiner. 
- Den utförs vid en väl utformad kontrollarbetsplats. 
- Det finns kontrollhjälpmedel. 
- Personalen har fått tillräcklig utbildning. 



Kostnaden för den löpande kontrollen, vilken bör utföras av operativ personal, kan 
beräknas ur formeln: 

Kt = (1 + f ) X t 

Kt = kontrollkostnaden kr/år (månad, vecka) 
1 = lönekostnadstariff kr/tim 
f = reducerat förädlingsvärde på gmnd av kontroll kr/tim 
t = antal kontrolltimmar 

Kostnader för kontrollutrustning kan tillkomma. 

4.4.1.3 Omarbete (interna felkostnader) 

Kvalitetsnedsättning vid kapning av massiv furu kan bero på förekomsten av sprickor, 
kvistar, felaktig optimering etc. Vid beräkning av felkostnadema tas hänsyn ti l l 
prisskillnaden mellan olika kvaliteter alternativt vad man kan använda frånkap eller 
bortsorterat material t i l l . 

Den årliga kvalitetskostnaden kan beräknas ur formeln: 

n(k + f) 
K= V 

N 

där 

K = kvalitetskostnaden kr/år. 
n = antal lm(m^ med en viss kvalitetsnedsättning. 
f = reducerat förädlingsvärde på grund av omarbete krAm(m^. 
N = totalt antal Im(m^) i provgruppen. 
V = volymen av den aktuella gruppen lm(m^)/år. 
k = pris per lm(m^. 

Vid en periodisering, t ex månad eller vecka, kan kvalitetskostnaden beräknas ur formeln: 

n(k + f) 
K= X volymen av den aktuella gruppen/sökt tidsenhet. 

N 

4.4.1.4 Reklamationer (externa felkostnader) 

Reklamationskostnadema har beräknats med utgångspunkt från ett enhetspris och 
uppdelats i två grupper: 

Grupp 1. Reklamationer som åtgärdas vid servicebesök beräknas efter ett framräknat 
enhetspris. 



Gmpp 2. Utbyte av enheter med extern snickarhjälp. 

Exempel gmpp 1 

Medelreslängden 300 km x 2:20 = 660 
Medelrestiden 4 h x 150:- = 600 
Medelservicetid 2,5 h x 150:- = 375 
Materialkostnad 550 
Traktamente 450 
Administrativ hantering 225 
Återrapportering/uppföljning 225 
Kostnad för service besök 3185 

Exempel gmpp 2 

Extern arbetskraft 4800:-
Material 4600:-
Transportkostnader 700:-
Administrativa kostnader 500:-
Summa 10600:-

4.4.2 Relationstal 

Att uttrycka kvalitetskostnader i kronor kan ge en god uppfattning om företagets situation. 
Det är också ett bra sätt att skapa förståelse för olika problem inom företaget. Man får ett 
gemensamt internt språk. Metoden ger emellertid inte hela sanningen om verksamhetens 
omfattning. En bra metod för att få ett bättre grepp är att uträkna relationstal, vilka 
uttrycks i procent. Kostnaderna ställs i relation till någon av de baser som kan utgöra ett 
mått på omfattningen av verksamheten. 

Baser för relationstal kan vara: 

- Kostnadsbaser 
Exempel på kostnadsbaser är självkostnaden, tillverkningskostnaden och 
förädlingskostnaden. 

- Försäljningsbaser 
Försäljningsbasen har använts i detta projekt (nettoomsättning) och är en ofta använd bas. 
Nackdelen är att den påverkas av säsongsvariationer. 

- Lönebaser 
Ett exempel på en lönebas är den direkta lönen. Den är lätt att ta fram men påverkas av 
rationaliseringar. 

- Antalsbaser 
Sådana baser är antalet tillverkade eller sålda produkter, antalet direkta arbetstimmar samt 
antalet anställda. 
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4.4.3 Analysmetodik 

4.4.3.1 Analys av företagens kvalitetskostnader 

Att samla in uppgifter om kvalitetskostnader är meningslöst om inte de problem som 
kommer i dagen analyseras. Syftet med analysen är att få vetskap om väsentliga 
problemområden så att åtgärder kan sättas in på ett systematiskt sätt. 

Som hjälp vid presentation av kvalitetskostnader används "Paretoregeln". Den kan 
definieras enligt följande: Ett fåtal av de kostnadspåverkande faktorerna svarar för den 
största delen av kostnaden. Den kallas populärt också för 80/20-regeln. 
Paretometoden är ett bra hjälpmedel vid analys av kvalitetskostnader men fömtsätter en 
systematisk uppdelning av dessa kostnader / I , sid 14/. 

4.4.3.2 Analys av kvalitetskostnadsutvecklingen 

Vid en analys av kvalitetskostnadsutvecklingen måste man ta hänsyn t i l l verksamhetens 
omfattning. Detta gör man bäst genom att använda relationstal. 

I projektet valdes att redovisa dessa i diagramform. Det är ett bra sätt att snabbt få en 
uppfattning om relationer och tendenser. För att eliminera variationer som påverkas av 
externa omständigheter såsom årstider, cykliska försäljningsvariationer o s v , lades stor 
vikt vid den periodiska indelningen. Perioder som var kortare än en månad undveks. 

4.4.3.3 Rapportering av kvalitetskostnadema / I , sid 15/ 

Vid rapporteringen tillämpades principen att företagsledningen ska ha stor 
informationsbredd och litet informationsdjup (se figur 2). Til l avdelningsansvariga och 
övriga medverkande gavs en mer detaljerad information om respektive områdes 
utveckling. De avdelningsansvariga kommenterade även skriftligen onormala 
utvecklingstendenser som sedan behandlades av projektgmppen. Den gemensamma, 
muntliga informationen gavs en gång per månad till en intern referensgrupp som bildats 
för projektet. 
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MYRESJÖFÖNSTER AB DATUM: 870604 

SAMMANSTÄLLNING AV KVAUTCTSKOSTNADER PERIOD:8723-26 

SD I 

•Cosln.tJ /Avdelning hTG 
LEDN 

DRIFT 
LEDN 

'ROD 
T E K N 

* E K L 
SERV 

LEV 
SERV 

•ROD 
PLAN 

»ROD 
I T E K N 

MTRI. 
L^^GER 

ÄMNES 
AVD 

V1ASKI 
AVD 

V1ALN 
AVD 

SAM 
AVD 

5ID0 
BANA 

^A 
F l -

AL 

V10NT 
F I -

A L 

U T I -
ASTN 

lUI 
^ E K 

% 

u 
FOREBYGGANDE 
KOSTNADER 
1. FoU och 
(onslruklion 1120 0 195 3019 »334 ),5% 

1. Konslruklions-
^cnomgÅngar 0 0 0 779 

my6 
:435 0.3% 

{.Dokumentation 
IV produkter W3() »867 ),8% 

Figur 2. Exempel på blankett för månadsvis sammanställning för företagsledning 
(Förebyggande kostnader») 

4.5 Introduktion i foretaget 

Det kan ibland vara svårt att få ett system för kvalitetskostnadsuppföljning att fungera 
problemfritt från början. Det beror oftast på att många människor berörs och att de har 
varierande intresse och förmåga att registrera vad som händer inom deras observations
avsnitt. Kvaliteten på inrapporteringen kan då variera. 

För att få bästa möjliga respons från de anställda genomfördes en betydande 
informationssatsning. Den bestod i en gemensam projektinformation för den berörda 
ledningspersonalen, kombinerad med avdelningsvisa genomgångar. 

Som ett resultat av dessa genomgångar justerades rapportsystemet för att förenkla det 
ytterligare. 

För att få bra respons och för att snabbt komma i gång med internrapporteringen är det 
viktigt att låta den personal som ska ha ansvar för inrapporteringen deltaga vid 
uppläggningen. 

Ytterligare genomgångar och korrigeringar av systemet genomfördes vid ett flertal 
tillfällen under projektets gång. Företagsledningen ansåg detta betydelsefullt för att 
personalen även i framtiden ska acceptera de nya mtinema. 
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5. R E S U L T A T 

5.1 Projektorganisation 

Ansvaret för det interna projektarbetet har i respektive företag legat hos en projektgrupp. 
Gmppen har bestått av följande befattningshavare: 

Intern projektledare - ansvarar för samordning av det interna projektarbetet. Hos 
Myresjöfönster valdes chefen för den produktionstekniska avdelningen t i l l projektledare, 
hos Myresjökök produktionschefen. 

Assistent - ansvarar för det praktiska genomförandet av projektet. Detta innebar att 
anpassa inrapporteringssystemet, samla in rapportunderlag, sammanställa och rapportera 
ti l l berörda i respektive företag. Hos Myresjöfönster hade assistenten funktionen som 
produktionstekniker inom den produktionstekniska avdelningen och hos Myresjökök en 
ungdomslagsarbetare på deltid utan definierad placering i organisationen. 

Extern projektledare från Trätek - ansvarig för projektuppläggning, systemuppbyggnad, 
stöd vid införande, utvärdering och rapportering till projektgrupperna. 

Projektgrupperna hade rapporteringsansvar till respektive företags VD samt till de för 
projektet bildade referensgrupperna. 

Myresjöfönster tillsatte personal med god kännedom om företagets verksamhet, och 
fristående från den löpande produktionen som ansvariga för projektarbetet. Denna 
uppläggning resulterade i att projektet kunde följa fastställda tidsplaner och påverkades 
inte negativt av rådande överbeläggning i produktionen. 

Myresjökök hade på grund av personalbrist och överbeläggning inte möjlighet att tillsätta 
personal med tillräcklig kunskap om företaget. Svårigheter uppstod ganska snart, bl a var 
det svårt att få tillräcklig respons hos alla i företagets organisation. 

På Combiglas genomfördes en kartläggning och strukturering av företagets 
kvalitetskostnader efter den framtagna metoden. Detta kompletterades med nödvändiga 
inrapporteringsblanketter. På grund av organisatoriska förändringar hos Combiglas 
infördes aldrig systemet. 

De erfarenheter vi fått från denna uppläggning har bl a varit: 

- Den interna projektledaren för ett kvalitetsprojekt ska vara fristående från företagets 
löpande verksamhet. 

- De projektansvariga ska ha god kännedom om företagets interna verksamhet samt ha 
en sådan organisatorisk ställning att de tillräckligt snabbt kan påverka en förändring. 

- Återrapporteringen till berörda personer ska ske snabbt, annars tappar de intresset. 

- Personalen skall i så stor utsträckning som möjligt ges tillfälle att påverka 
utformningen av systemet för att kunna ta ett större ansvar för rapportinnehållet. 
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5.2 Redovisning av företagsstudier 

5.2.1 System för datainsamling 

Att få tillgång till alla uppgifter som behövs för att ta fram de totala kvalitetskostnadema 
kan vara svårt. 

Uppgifterna finns som regel inte samlade, men genom att använda sig av följande 
tillvägagångssätt, kan man upptäcka större delen av kostnadema: 

- Ta del av de uppgifter som finns i bokföringen. 
- Ta del av de uppgifter som finns i befintliga rapporter. 
- Ta fram nya rapporter. 
- Gör skattningar. 

Den huvudsakliga delen av uppgifterna har samlats in vid olika kontrollarbetsplatser, där 
operatören gjort frekvensmarkeringar på uppgjorda blanketter. 

Vissa kostnader har skattats. Exempel på sådana är kostnaden för kontroll. 

K A S S A T I O N 

Förelag: 
Avdelning:., 
Vecka: 

före yibchandline 

Koslnadsslag Cl 

Datum Denumning 
\nl Im lore 
vibchandling Sprickor Cvistar 

Transport-
skador Övrigt Tot/lm (ostnail X Jtförd av 

\nlai Im 

Ki>sln;\d 

Figur 3. Blankett för datainsamling av kassation före ytbehandling. 

522 Analys av kvalitetskostnadema 

En allmän uppfattning hos företag som inte har analyserat sina kvalitetskostnader är att de 
externa felkostnadema, t ex reklamationer, dominerar. Resultatet av den undersökning 
som genomfördes under en period av tre månader visar att det istället är de interna 
felkostnadema som dominerar (se figur 4). Dessa svarar, på ett av företagen, för upp ti l l 
75% av de totala kvalitetskostnadema. 
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TUSEN KRONOR 

8 2 4 
ICOOh 

E S 3 EXTERNR 
FELKOSTN. 

™ I N T E R N A 
FELKOSTN. 

^ K O N T R O L L 
KOSTNRDER 

• i FÖREBYGG. 
KOSTNRDER 

V 1 5 - 1 8 V 1 9 - 2 2 V 2 3 - 2 6 

FÖRDELNING PER PERIOD 

Figur 4. Kvalitetskostnader Myresjö Fönster AB, vecka 15-26 1987. 

I övrigt fördelade sig kvalitetskostnadema 
enligt följande: 

Myresjöfönster AB 

- Förebyggande kostnader 
- Kontrollkostnader 
- Interna felkostnader 
- Externa felkostnader 

3% 
22% 
61% 
14% 

Kvalitetskostnader Myresjöfönster AB 

3 RMiyga. 

B1 ntom 

Myresjökök AB 

- Förebyggande kostnader 
- Kontrollkostnader 
- Interna felkostnader 
- Externa felkostnader 

5,6% 
8,5% 
74,2% 
11,7% 

Kvalitetskostnader Myresjökök AB 

742 \r*»m 
telkootnad 

8.5 KofÉiDlI 

5.6 Fortbyga. 

11.7 BdMn 

Resultatet stämmer väl överens med andra undersökningar genomförda i möbelindustri 
/ I , sid 20/, sågverk. Fördelningen kan naturligtvis variera beroende produkter, 
produktionsprocesser etc. Genomgående för de flesta företag är att kassation och omarbete 
oftast tar en stor andel av de totala kvalitetskostnadema. 



Kvalitetskostnader i sju danska 
trämöbelföretag 

- Förebyggande kostnader 15,5% 
- Kontrollkostnader 24,6% 
- Interna och externa felkostnader 59,9% 

Kvalitetskostnader i sju danska 
trämöbelföretag 

155 RMiygg. 

5a.9 i n Ext 

24.6 Kortroll 

Prootrt 

15 

Kvalitetskostnader i svenskt 
trämöbelföretag 

- Förebyggande kostnader 3% 
- Kontrollkostnader 7% 
- Interna och externa felkostnader 90% 

Kvalitetskostnader i svenskt 
trämöbelföretag 

3 Föo*ygo. 

7 Kbrtroll 

90 Irt. Ext 

Procmt 

Kvalitetskostnader i sex svenska 
sågverk 

Förebyggande kostnader 5,8% 
Kontrollkostnader 2,5% 
Interna felkostnader 90,9% 
Externa felkostnader 0,8% 

Kvalitetskostnader i sex svenska sågverk 

80.9 irttr.tah 
kostnadar 

5.8 RMiygB 
tostna 

Z5 Kortroll 

ProoBrt 

Den totala kvalitetskostnaden blev för respektive företags provperiod (3 månader): 

~ Myresjöfönster 6% av nettofaktureringen. 
- Myresjökök ca 7,2% av nettofaktureringen. 

En arbetshypotes som ibland används i verkstadsindustrin är att den totala 
kvalitetskostnaden (mätbara kostnader sammanlagda med icke mätbara kostnader) i 
realiteten kan vara sex gånger större än de mätbara interna och externa felkostnaderna. 
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En formel för denna skattning kan se ut enligt följande: 
M = 6 X (KBm x t) 

M = Mätbara kostnader sammanlagda med icke mätbara kostnader/år. 
KBm = Kvalitetsbristkostnader (interna och externa felkostnader)/månad 
t = antal produktionsmånader. 

Om denna hypotes används visar det sig att förbättringspotentialen kan vara enorm!!! 

Med utgångspunkt från uppföljningen av kvalitetskostnadema gjordes en 
kvalitetskostnadsanalys. Genom att använda sig av 80/20-regeln kunde denna utvärdering 
snabbt genomföras varvid ett antal problemområden identifierades. Några av dessa 
redovisas i sammanställningen som följer. 

5.2.2.1 Myresjöfönster AB 

En månadsvis sammanställning över de förebyggande kostnaderna kan se ut som i figur 2. 

De dominerande kvalitetskostnadema för perioden vecka 15-26 1987. 

Grupp Kostnadsslag % 

Kassation 29 
Tillverkningskontroll 18 
Reklamationer 15 
Omarbete 14 
Leveransförseningskostnader 8 
Köpta kontrolltjänstér 2 
Väntetider 2 
Övrigt 12 
Summa 100 

Dominerande kvalitetskostnader 
förvecka 15-26 1987 

Procent 

[ / / ] OmartMla 

Figur 5. Fördelningen kvalitetskostnader 
vecka 15-26 1987. 

Analysen visade att gmppcn "interna felkostnader" svarar för en betydande del av de 
totala kvalitetskostnadema. 

Kassations- och omarbete utgjorde tillsammans 43% av de totala kvalitetskostnadema. Se 
figur 5. 

Dessa två feltyper är oftast av samma karaktär (en produkt kasseras eller omarbetas) 
vilket ger möjlighet att med samma typ av åtgärder komma tillrätta med båda. 
Reklamationskostnadema var också betydande och blev föremål för ett särskilt 
förbättringsprogram. 
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Kostnaden för förebyggande åtgärder var som oftast inom industrin låg (3,2% av de totala 
kostnaderna). 

Om vi studerar kassationskostnadema speciellt och går ner en detaljeringsnivå blir 
resultatet enligt följande: 

Kassationskostnadema per avdelning under veckorna 15-26 1987 fördelade avdelningsvis. 

Avdelning % 

Maskinavd A 37 
Maskinavd B 26 
Ämnes avd B 25 
Monteringsavd A 5 
Monteringsavd B 4 
Målningsavd B 3 

Summa 100 

Kassationskostnader per avd. 
för vecka 15-26 1987 

Procent 

Mlrirgi 
avd. 

Sammarft. 

ManMng 

AmnaMid. 

Figur 6. Kassationskostnader per 
avdelning under vecka 15-26 1987 

Tre avdelningar, de båda maskinavdelningama samt ämnesavdelningen, svarar 
sammanlagt för 88% av de totala kassationskostnadema. Alla avdelningar befinner sig i 
början av tillverkningsprocessen. 

En mer detaljerad studie av en maskinavdelning visar att de dominerande kostnadema 
även här uppstår i början av processen. 



Kassationskostnader i maskinavd. 
för vecka 15-26 1987 

Procent 

18 

Kassationskostnaden i en maskinavdelning fördelade per kontrollarbetsplats under 
perioden veckorna 15-26 1987. 

Kontrollplats % 

Hyvling/tappning 32 
Kapning 31 
Efter ytbehandling 19 
Vid efterlagning 10 
Beslagsbearbetning 5 
Vid spackling 3 

Summa 100 

2D 

3 v« 

bnrfe. 

(23 VWirtir-
lagring 

Kipring 

tappong 

Figur 7. Kassationskostnader i 
maskinavdelningen fördelade per 
kontrollarbetsplats under perioden 15-
26 1987. 

Kapning och hyvling/tappning i maskinavdelningen svarar för 63% av de totala 
kassationskostnadema. 

En ytterligare nedbrytning (den fjärde) som redovisar andelen förekomst av sprickor, 
kvistar etc, visar att förbättringsåtgärder på torksidan kan minska förekomsten av sprickor. 

Motsvarande analyser har genomförts av företagets reklamationer. Analysen visade bl a 
att en produkt svarade för 53 % av reklamationskostnadema. 

Av de under perioden registrerade och åtgärdade reklamationerna svarade ytbehandlings
felen för 73%. 

Trenden är genomgående i analysen; ett aktivitetsområde eller en produkt svarar för 
huvudparten av felen. Åtgärderna kan därför koncentreras, och resultat snabbare 
åstadkommas, med hjälp av en Paretoanalys. 

5.2.2.2 Myresjökök AB 

Företagets situation under analystiden har varit en stark överbeläggning av 
produktionsresurserna. En överbeläggning som företagets organisation inte var rustad för 
att ta hand om. Detta fick som resultat att felaktigheter upptäcktes mycket sent i 
produktionskedjan, oftast så sent som vid packning och utlastning. Vidare reglerades 
många missar med s k snabborder. 



19 

Som framgår av tidigare sammanställning dominerar de intema och extema (mätbara) 
felkostnadema. De svarar tillsammans för ca 86% av de totala kvalitetskostnadema. 
Dessa utgörs t i l l största delen av i ordning följande fyra kostnadsgmpper: 

- Saknat material och snabborder. 
- Kassation. 
- Omarbete. 
- Reklamationer. 

5.2.3 Checklista för systemrevision 

En systemrevision (i detta fall system för uppföljning av kvalitetskostnader) innebär att 
någon person som inte har direkt ansvar för det som omfattas av revisionen utför en 
granskning och översyn av systemet. 

Revision har endast utförts på Myresjöfönster AB. De checklistor som använts finns 
redovisade i bilaga 5. 

6. SLUTSATS 

6.1 Väsentliga kostnadsslag att fö^ja 

Förebyggande kvalitetskostnader och kontrollkostnader förändras inte nämnvärt om inte 
en organisationsförändring sker. Därför är en kontinuerlig uppföljning av dessa kostnader 
inte intressant. Däremot är intema och extema felkostnader, som speglar kvalitetsutfallet, 
intressanta att följa kontinuerligt. Dessa kostnader kallas ofta för kvalitetsbristkostnader. 

6.2 Projektorganisationens betydelse 

6.2.1 Ledningens roll 

Ledningens ansvar i ett kvalitetsprojekt är att: 

- Definiera och dokumentera policy och mål avseende kvalitetsarbetet. 
- Hålla de anställda, på alla nivåer i företaget, väl informerade om vad som förväntas av 

dem. 
- Ta fram de resurser som behövs för att kvaliteten skall bli den rätta. 
- Tillsätta en kvalitetsansvarig. 
- Regelbundet gå igenom och testa kvalitetssystemet (i detta fall systemet för 

uppföljning av kvalitetskostnader). 
- Dokumentera ansvar och befogenheter i organisationen. 

Då vi i detta projekt har haft som mål att ta fram och testa ett system för uppföljning av 
kvalitetskostnader har alla dessa ledningskrav inte uppfyllts under projektets gång. 
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Som ett fortsättningsprojekt genomfördes på Myresjöfönster AB en fullständig analys av 
företagets kvalitetsorganisation och dess funktion i relation till de krav som gäller om 
företaget skall tillämpa kvalitetstandarden SS-ISO 9001. Analysen pekade bl a på behovet 
att förstärka organisationen med en kvalitetsledare/chef samt öka kunskapen inom 
företaget omkring kvalitetsstyrning. 

Den prioritering, kraft och resurstilldelning som företagsledningen ger ett 
kvalitetsprojekt har ett avgörande inflytande på slutresultatet och kan aldrig nog 
betonas. 

6 r 2 . 2 Styrgruppens betydelse 

I rapporten "Kvalitetskostnadsuppföljning i träindustrin'71, sid 17/ redovisas hur en 
organisation för kvalitetsförbättring kan vara uppbyggd. Där talas det om att en styrgrupp 
har det organisatoriska ansvaret för kvalitetsarbetet. 

Styrgruppen ska inte själv i första hand lösa problem som uppdagas utan se t i l l att de blir 
lösta. Det innebär att ansvar och befogenheter måste delegeras ut i organisationen. Vidare 
är det nödvändigt att medlemmarna i styrgruppen och i de olika projektgrupperna får 
nödvändig utbildning. Detta är en viktig förutsättning för att det ska vara möjligt att 
påverka kvalitetsutfallet och därigenom företagets kvalitetskostnader. 

Projektorganisationen har på Myresjöfönster bestått av en projektgrupp och en större 
referensgrupp vilka i första hand har haft det gemensamma ansvaret att ta fram, införa 
och utvärdera ett system för uppföljning av kvalitetskostnadema. Referensgruppen har haft 
genomgångar varje månad där kostnadsutvecklingen redovisats och beslut om 
korrigeringar tagits. Projektgruppen har haft det operativa ansvaret. Företaget har sedan 
som ett resultat av studien bildat projektgrupper för kvalitetsförbättring, och även 
genomfört ett antal förbättringsprojekt. 

6.2.3 Utbildningens betydelse 

Under projektet framkom några viktiga förutsättningar som måste uppfyllas för att ett 
kvalitetsprojekt ska kunna övergå från projektform till att bli en integrerad del i företagets 
organisation: 

- Starkt stöd från ledningen. 
- Personalens medverkan vid utveckling, genomförande och utvärdering. 
- Utbildning av personalen i själva systemet samt utbildning som höjer kompetensen 

inom det egna arbetsområdet. 
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Den utbildning som berör systemet bör innehålla följande områden: 

- Systemets uppbyggnad. 
- Hur systemet ska användas med koppling t i l l en problemlösningsmodell. 
- Statistiska metoder. 
- Ekonomiska analyser. 

Uppläggningen av utbildningen styrs bl a av att: 

- Olika personalgrupper har olika behov. 
- Utbildningsbehovet uppträder vid olika tidpunkter. 
- Det är svårt att frigöra alla personer samtidigt. 
- Ny personal tillkommer kontinuerligt vilket kräver upprepningar. 
- Nya erfarenheter tillkommer vilket kräver att utbildningsmaterialet revideras 

regelbundet. 

Erfarenheten från olika kvalitetsprojekt visar att det är viktigt att initialt genomföra 
utbildning för företagsledning och projektgmpp inom kvalitetsområdet med inriktning på 
strategi och ekonomi. Det är också av vikt att breddutbilda den berörda personalen inom 
kvalitetsområdet beträffande systemets uppbyggnad, behovet att reducera kostnaderna för 
bristande kvalitet och hur kvalitetsförbättrande åtgärder kan genomföras. 

6.3 Dokumentationens betydelse 

Ett system för kvalitetskostnadsuppföljning måste integreras i företagets normala 
verksamhet och kopplas t i l l befintliga dokument. Dokumenten kan grovt delas upp i två 
gmpper: specificerande och redovisande kvalitetsdokument. 

Specificerande kvalitetsdokument beskriver vad som ska göras i olika sammanhang och 
består av mtiner, instruktioner, produktspecifikationer, kvalitetsplaner, tekniska underlag, 
ritningar etc. 

Redovisande kvalitetsdokument beskriver resultatet av olika aktiviteter och består främst 
av rapporter och protokoll. 

Ett system för kvalitetskostnadsuppföljning har som huvuduppgift att redovisa 
omfattningen av företagets kvalitetsproblem så att förbättringsåtgärder kan genomföras på 
ett systematiskt sätt. 

Ska kostnaderna för bristande kvalitet kunna redovisas korrekt måste felen registreras där 
de uppstår och vara relaterade till en kontrollrutin som innehåller fastställda 
acceptanskriterier d v s klarlagda kvalitetskrav. 

Exempel på viktiga operationer vid t ex fönstertillverkning där en kontrollrutin bör 
utformas är: 

- Torkning. 
- Kapning. 
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- Limning. 
- Ytbehandling. 
- Montering. 

Andra redovisande kvalitetsdokument som kan förekomma vid kontroll av produkter är 
protokoll vid funktions- och klimatprovning. 

Myresjöfönster AB är anslutet till Svensk Fönsterkontroll som täcker delar av det totala 
kontrollbehovet. 

Den dokumentation som för övrigt använts i projektet är: 
- Rutiner och instruktioner för kvalitetskostnadsredovisningen. 
- Blanketter för inrapportering och sammanställning av avvikelser. 
- Tabeller och diagram för kostnadsredovisning. 

6.4 Metodens styrka och svaghet 

Projektet har haft som målatt få fram ett heltäckande system för kvalitetskostnads
redovisning. Systemet, som är helt manuellt upplagt, kräver en stor insats i början för att 
fungera i praktiken. Projektet har visat att det är möjligt att införa ett sådant system på 
företag i träindustrin. Handhas det på rätt sätt, med kontinuerlig revidering vid pris- och 
metodförändringar, kan den vara ett utomordentligt redskap för att följa och snabbt 
analysera och återrapportera ett företags kvalitetskostnader. 

6.4.1 Några möjligheter till förbättringar av systemet 

Systemet är uppbyggt så att alla kostnadsslag redovisas i detalj, även förebyggande 
kostnader och kontrollkostnader. Kostnadsslagen förändras endast vid organisations-, 
produkt-, metod- eller kapacitetsförändringar och kan därför fastställas respektive 
revideras med längre mellanrum. Detta ger en förenkling och en säkrare redovisning. En 
förenkling av systemet underlättar dessutom en omläggning till databearbetning, vilket ger 
möjlighet till en snabbare och säkrare analys. En genomgång av företagets interna 
rapporteringsrutiner kan visa på möjligheten att integrera kostnadsredovisningen med 
företagets system för material- och produktionsstyrning. Kvalitetskostnadsuppföljningen 
bör vara kopplad till ett särskilt kostnadsställe i företagets bokföring. 

6.5 Hur utnyttja systemet for kvalitetskostnadsuppföUning 

Med utgångspunkt i den kunskap man skaffat sig i samband med uppföljningen av 
kvalitetskostnadema ska det i ett företag vara lika naturligt att arbeta med 
kvalitetsförbättring som att utveckla nya produkter. Arbetet med kvalitetsförbättring måste 
alltså vara en naturlig del i företagets rutiner och organisation 121. 
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Ett stöd för en kontinuerlig förbättringsprocess kan vara att följa nedanstående förbätt
ringshjul. 

Följ upp resultatet och låt hjulet snurra vidare. 

/ Tänk 
/Utvdrdera fran-

/ tagM^ fakta, tag 
/ reda p4 orsaken 

/ till synptonen, 

O 2 

V ä l j \ 
Utifr&n kun- \ 

_f. skapen on \ 
- V orsaken, vdlj \ 

ötgird. \ 

3 1 
1 

\ Se 
\ Att fr in synpton^ 

\ ta reda p& fakta 

3 ^^"N,,^^^^^ 

4 O , 
Gör / 

utföra vald ditgdrd / 

Inte något av dessa steg kan hoppas över utan att det får negativa konsekvenser på 
möjligheten att säkra resultatet. 
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Bilaga 1 1(1) 

Kva l i t e t s sys tem — A l l m ä n n a riktlinjer S V E N S K S T A N D A R D S S - I S O 9 0 0 4 
Utgåva 1 

6 Ekonomi — Kvalitetsrelaterade kostnader 

6.1 Allmänt 

Kvalitetens betydelse för vinst eller förlust kan var \ltcrst 
stor, speciellt på lång sikt. Det är därför väsentligt att kva-
liletssystcmels effektivitet mäts på ett affärsmässigt sätt. 
Huvudsyftet med rapportering av kvalitetskostnader är att 
få ett hjä lpmedel för att utvärdera effektiviteten och erhål
la utgångspunkter för interna kvalitetsförbättrings
program. 

6.2 Val av lämpliga delkostnader 

E n vi.ss del av de totala kostnaderna kan direkt kopplas till 
insatser för att uppfylla kvalitetsmålen. I praktiken kan en 
sammanstäl ln ing av utvalda delar av dessa totala kostnader 
ge den information som är nödvändig för samordning av in
satser i syfte att nå k\a l i tetsmålen. Det är numera vanligt 
att identifiera och mäta kvalitetskostnader. B å d e kostna
der för aktiviteter som syftar till att rätt kvalitet skall uppnås 
och ko.stnadcr till följd av bristfällig styrning bör identifie
ras, 

6.3 Olika typer av kvalitetskostnader 

6.3.1 Allmänt 

Kvalitetskostnader kan i huvudsak uppdelas i kvalitetskost
nader för den egna verksamheten (se avsnitt 6.3.2) och 
kvalitetskostnader för extern kvalitetssäkring (se avsnitt 

6.3.3). 

6.3.2 Kvalitetskostnader för den egna verksamheten 

Kvalitetskostnader för den egna verksamheten är kostna
der som ett företag har ådragit sig för att uppnå och 
säkerställa specifierad kvalitetsnivå. Dessa innefattar föl
jande. •;• 

a) Förebyggande kostnader och kontrollkoslnadcr 

- förebyggande: Kostnader för att förebygg.» fel 

- kontroll: Kostnader för provning, kontroll och 
undersökning för att b e d ö m a huruvida specificerad 
kvalitet uppnås . 

b) Felkostnader 

- interna fel: Kostnader till följd av att en produkt 
före leverans konstateras inte uppfylla kvalitets
kraven (l ex kostnader för omarbetning, ompröv
ning, skrotning) 

- externa fel: Kostnader till följd av att en produkt 
efter leverans konstateras inte uppfylla kvalitets
kraven (t ex service av en produkt, garantikostnader 
och returneradc varor, direkta kostnader och pris-
nedsättningar, återkallningskostnader, kostnader i 
samband med produktansvarsärenden) . 

6.3.3 Kostnader för extern kvalitetssäkring 

Kostnader för extern kvalitetssäkring är de kostnader som 
hänför sig till demonstrationer och verifikationer som 
krä\1s som objektiva bevis av kunden. Dessa kostnader in
kluderar kostnader till följd av speciella eller utökade 
föreskrifter för kvalitetssäkring, rutiner, dokumentering, 
demonstralionsprov och utvärderingar (t ex kostnader för 
speciella provningar med avseende på säkerhetsegenska
per av erkänt u t o m s t å e n d e provningsorgan). 

6.4 Ledningens granskning 

Kvalitetskostnaderna bör regelbundet rapporteras till och 
övervakas av ledningen och relateras (ill exempelvis faktu
rerat värde eller förädl ingsvärde för att 

a) utvärdera lämpl igheten och effektiviteten hos kva
litetssystemet 

b) identifiera nya o m r å d e n som fordrar uppmärksam
het 

c) uppstäl la kvalitetsmål och kostnadsmål . 
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Bilaga 2 1(3) 
KVAT ITFTSKOSTNAnRR 

A. fi^Tfhy^iande: kostnad 

1. FoU och konstruktioD 

2. Konstruktioosgenomgingar 

3. Dokumentatioii av produkter 

4. Leverantörsbcdöraning 

5. Kundservice 

6. Kvalitetsplanering 

7. Dokumentation av produkter special 

MyrefjjöKnster AB 

Delomrifift 

- Fk'amtagning av kravspecifikation 
- Prototyptillverkning 
- Provning av material 
- Leverantörskontakter 
- Extern produktutveckling (SNIRI. BST, Trätek) 
- Extona provningskostnader 

- Fortlöpande genomgingar under konstruktionsfas 

- Produktbeskrivningar 
- Rimingar 
- Kvalitetsnormering 
- Tillverkningsberedning 
- Besök bos leverantör 
- Leveransbedömning vid mottagning av gods 

- Byggplatsservice 

- KvalitetssammantrUde 
- P-märkning 

B. tCnntrnllknslnader 

1. Mottagningskontroll 

2. Tillverkningskontroll 

3. Slutkontroll 

4. Typprovning 

5. Köpta kontrolltjänster 

6. Mätdon/testutrustning 

7. Materialkostnad vid förstörande prov 

8. Kvalitetsuppföljning 

Knntrnllnmråde 

- virke 
- beslag 
- glas 
- Övrigt 

- ämnestillverkning 
- maskinavdelning 
- målning 
- montering 
- utlasming 

- arbetsplatskontroll 
- stickprovskontroll 

- intern typprovning 
- extern typprovning 

- Statens Provningsanstalt 
- eget arbete 
- övrigt 

- provanläggning 
- verktygskontroll 
- övrigt 

- fönster 
- dönar 
- övrigt 

Löpande produktion: 
- Företagsledning 
- Driftschef 
- Produktionstekniker 
- Arbetsledare 
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c. Tntpma Fplknstnadf.r 

2 2(3) 

1. Kassation 

3. Omarbete 

Operation 

Kapning 

Limning (före) 

Limning (efter) 

Hyvling/tappn. 

Före ytbehandl. 

Efter ytbehandl. 

SammaivsäUaiag 

Utlastning 

5. Nedklassning till sekunda (inkuranta varor) 

6. Bristfälligt underlag 

Fclorsak/llgiifd 

- materialspill (ej bearbemingsspill) 
- sortering till fingerskarv 

- aoitcring till kassatioo 
- sortering till emballage 
- sortering till omarbete 
- övrigt 

- formföriindring 
- kvalitetsfcl 

- fellimning 
- kvalitetsfel 

- sprickor 
- lagning 
- kvistar 
- urslag 
- kidlåpor/roärgränder 
- blinad 
- vankant 
- tryckmärken 
- krokigt material 
- bearbctningsftl 
- limningsfel 
- övrigt 

- sprickor 
- lagning 
- kvistar 
- urslag 
- transportskador 
- kutterslag 
- tryckmärken 
- övrigt 

- lackrinning 
- apelsinskalsyta 
- mager ytbehandling 
- spackelfläckar 
- transportskador 
- övrigt 

- formförändring 
- dimensionsfel 
- bearbetningsfel 
- felaktig beslagsmontering 
- transportskador 
- ytbehandlingsfel 

- bearbetningsfel 

- hanterings- och transportskador 
- lagringsfel 
- utgående modell 
- felaktig planering 
- övrigt 

- felaktig konstruktion 
- fel i tillverkningsundcriag 
- felaktig arbetsrutin 
- övrigt 



7. Administrativa kostnader 

8. Materialspill 

9. Korrigerande itgärd pi köpt material 

10. Leveransförseningskostaader 

11. Väntetid 

Fflnrsak/Åtgärd 

- felanalyser 
- akuta kvalitetsmöten 
- övrigt 

- säkerbetspålägg 
- övrigt 

- mättfel 
- övrigt 

- leveransböter 
- leveransförsening 
- transportkostaader 
- övrigt 

- externa leverantörer 
- interna fel 
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n. F.xtema fel kostnader 

1. Reklamationer (direkta kostnader) 

2. Rttumtral material 

3. Garantiersätlningar 

4. Good-wilWörluster 

5. Rabatter på grund av fel p4 produkt 

6. Nedklassning till sekunda 

Produktfel: 
- ytbehandling 
- material 
- beslagning 
- transportskador 

Administrativa fel: 
- beställningsfcl 
- tillverkningsfel 

Brister i underiag 

Egna personalkostnader 
- servicebesök 

- omarbete 
- kassation 
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KVAirmrrfiKosTSAnFJi 

A-Förehygganrii» IffiOnaripr 

1. FoU och konstruktion 

2. Konstruktionsgenomgingar 

3. Dokumentation av produkter 

BUaga 3 1(4) 

Myre>jjftkfik AB 

Delnmriilc 

Framtagning av kravspecifikation 
PrototypliUverkning 
Provning av material 
Leverantörskontakter 
Extem produktutveckling 
Externa provningskostnader 

Fortk)pande genomgingar under konstruktionsfas 

Produktbeskrivnmgar 
Rimingar 
Kvalitetsnormering 
Tillverkningsberedning 

4. Leverantörsbedömning 

5. Kundservice 

6. Kvalitetsplanering 

7. DokumcnUtion av produkter 

Besök hos leverantör 
- Leverantörsbedömning vid mottagning av gods 

Byggplatsservicc 
Leveranssäkring 

Kvalitetssammanträde 

B.Knntrnllknstnader 

1. Mottagningskontroll 

2. Tillverkningskontroll 

3. Slutkontroll 

Knntrnllnmride 

Skivmaterial, skåp 
Skivmaterial, bänkskivor 
Luckor 
Beslag 
Tillbehör, inredning 

- Glas 
Lister 
Beklädnadssidor 
Emballage 

- Övrigt 

Maskinavdelning 
Målning 
Montering 
Packning 
Utlastning 

Stickprovskontroll 
- Allkontroll 

4. Köpta kontrolltjänster 

S. Kvalitetsuppföljning 

- Labb test 
Eget arbete 

- (ivrigt 

Löpande produktion: 
Företagsledning 
Produktionschef 
Arbetsledare 
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C lntemi ffMcnfUnaiirr 

1 n Kasminn nrh 2 0 Omarhf.te 

Operation 

.1 Kapning 

.2 Formatsigning bänkskivor 

.3 Limning 

.4 Unje 1 och 2 

.5 Plugg och borrmaskin 

.6 Fräsning 

.7 Kap och justersågning 

.8 Före ytbehandling 

.9 Efter ytbehandling 

.10 Borrmaskin för dörrar och luckor (gångjärn, handtag) 

.11 Låd- och frontmontering 

Frlnrsak/åtgärd 

- Materialspill, felaktig optimering 
- Materialspill, ämnesfel 

Sortering till emballage 
- övrigt 

- Ytskador 
- Materialspill, felaktig optimering 
- Släpp och fel i kantlist 

Transportskador 

Limsläpp 
- Ytfel 

- Formatfel 
- Borrfel 
- Ytfel 

Skadat material 
- Kantlistfel 

- Borrfel 
Limfel 
Centrumtappfel 
Skivsprängning vid tappisättning 
Transportskador 

Materialfel 
Urslag 

- Måttfel 

Ämnesfel 
Felkapning 
Transportskador 

Sprickor 
- Lagning 

Urslag 
Transportskador 
Kutterslag 
Tryckmärken 

Lackrinning 
Kulöravvikelse 
Mager ytbehandling 
Spackelfläckar 
Transportskador 

- övrigt 

Måttfel 
Monteringsfel 
Ytfel 
Kantlistfel 
Transportskador 

Materialfel 
Måttfel 
Limfel 
Beslagsfel 
Ytfel 
Transportskador 
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.12 Sammansätming 

.13 Packning 

Ff.lnrsak/Åtgärd 

- Materialfel 
DimensioQsfel 
Felaktig bcslagsmontering 
Transportskador 
Ytskador vid montering 

- Fel på luckor köpta 
- Fel på luckor egentillverkade 
- Fel på lådor 

Felaktig montering 

Egen tillverkning/ 
alt. köpU detaljer 

- Ytbehandlingsfel 
Materialfel 
DimensioQsfel 
Bearbetningsfel 
Transportskador 
Saknat material 

3 3(4) 

.14 Utlastning Saknat material 
Skadat material 
Skadade skåp 
Felmärkning 

3. Nedklassning till sekunda 

4. Bristfälligt underiag 

5. Administrativa kostnader 

Materialfel 
Hanterings- och transportskador 
Lagringsfel 
Utgående modeller 
Felaktig planering 

Felaktig konstruktion 
Fel i tillverkningsunderlag 
Felaktig arbetsrutin 

Felanalyser 
Akuta kvalitetsmöten 

6. Materialspill 

7. Korrigerande åtgärd på köpt material 

- Säkerhetspålägg 

- Måttfel 
Ytbehandlingsfel 
Transportskador 
Materialfel 

8. Leveransfi^seningskostnader 

9. Väntetid 

Leveransböter 
Leveransförseningsfrekvens 
Extra transportkosmader 

Extema leverantörer 
Intema fel 

n. F.xlp.rna felknslnader 

1. Reklamationer Produktfel: (direkta kostn.) 
Ytbehandling 
Köpt material 
Egentillverkat material 
Beslagning 
Transportskador 

- Måttfel 



Felorsak/ilgard 

Adm. fel: 
- BesUUloingsfel 

Tillverkningsfel 

Brister i underlag 

Egna personalkostnader 
Servicebesök 

Good-will-reklamationei 

2. Retumcrat material - Omarbete 
Kassaticm 
Nedklassning till sekunda 

3. Garantiersättningar 
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K V AT r T R T S K n S T N A D R R 

A. Fftrf hyggandf. kostnad 

Bilaga 4 1(3) 

Cnmhiglas AB 

Delnmrådf. 

1. FoU och konstruktion Fraintagning av kravspecifikation 
Prototyptillverkning 
Provning av material 
Leverantörskonlakter 
Extern produktutveckling 
Externa provningskostnader 

2. Konstruktionsgenomgångar Fortlöpande genomgångar under konstruktionsfas 

3. Dokumentation av produkter Produktbeskrivningar 
Ritningar 
Kv alitetsnormering 
Tillverkningsberedning 

4. Leverantörsbedömning Be^ök hos leverantör 
Leveransbedömning vid mottagning av gods 

5. Kundservice 

6. Kvalitetsplanering Kvalitetssammanträde 

B. Knntrnllkostnader Knntrnllntni-ade 

1. Mottagningskontroll Glas 
Fogmassa 
Aluminiumband 
Twkmedel 

2. Tillverkningskontroll Glasskäming 
Ramtillverkning 
Sammansättning 
Butylpåläggning 
Påläggning fogmassa 

3. Slutkontroll Arbetsplatskontroll 
Stickprovskontroll 
Allkontroll 

5. Köpta kontrolltjänster Statens Provningsanstalt 
KOMO Holland 
Övrigt 

6. Mäldon/testutrustning laboratorier 

7. Materialkostnad vid förstörande prov 



Qperaticm 

8. Kvalitetsuppföljning 
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Löpande produktion: 
Företagsledning 

- Driftschef 
Produktionstekniker 
Arbetsledare 
Försteraan 

Löpande underbill: 
Arbetsledare 

C. Tntp.ma F f lkostnader 

1. Kassation 
Glasskäming 

Ramtillverkning 

Sprickor i glas 
Felskäming 
Repor i glas 
Materialfel 
Beställningsfel 
Transportkross 

Måttfel 
Dilig svetsfog 
Materialfel 

Sanunansättning Fel glasmitt 
Fel rammitt 
Felmonterad ram 
Orenhet mellan glas 
Repor i glas 

Butylpiläggning Avbrott i butylpilägg 

Piläggning av 
fogmassa Krossglas enligt underlag 

Fel blandningsförhillande 
Orenhet mellan glas 
Hanteringskross 

Packning Kross 
Orenhet mellan glas 
Repor i glas 

Ullastning Myresjöfönster, kross vid mottagningskontroll 
övrigt kross vid mottagningskontroll 

2. Kompletteringar 

Sammansättning Glas 
Ramar 
Färdiga rutor 

3. Bristfälligt underlag Fel i tillverkningsunderiag 
Felaktig arbetsrutin 
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Ff.]fTrsak/Åigard 

4 3(3) 

4. Administrativa kostnader Felanalyser 
Akuta kvalitetsmölen 

5. Materialspill Glas 
List 
Thiokol 
Gas 
övrigt 

6. Korrigerande Itgärd pi köpt material Mittfel 
Övrigt 

7. Levcransförseningskosmader Leveransböter 
Avbrottskostnad 
Leveransförsening 
Transportkostoader 

8. Driftsstopp Externa leverantörer 
Interna fel 
- skärning 
- isolerglastillverkning 

D. P T T i c m a fp.lknstnader 

1. Reklamationer (direkta kostnader) Produktfel: 
- Ytfel 

Sprickor 
Orenhet mellan glas 

Anlöpning 
Transportskador 

Emballeringsfel 

Administrativa fel: 
- Beställningsfel 

Tillverkningsfel 

Egna personalkostnader: 
Interna serviccbesök 
Extema servicebesök 

2. Retumerat material Kassation 

3. Garantiersättnigar Kondens 

4. Good-wilHöriuster 

5. Rabatter på grund av fel pi produkt 
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CHECKLISTA/SYSTEMANSVARIG 

Revision av system för kvalitetskostnadsuppfölining 

Datum: 

Företagets namn:_ 

Kontaktperson/systemansvarig: 

Systemansvarig: 

1. Finns nedskrivna rutiner för systemet? 

2. Vem ansvarar för att systemet hålls aktuellt? 

3. Revideras systemet regelbundet med avseende på tidkostnad, materialkostnad och 
tillverkningskostnad? 

4. När skedde förra revideringen? 

5. Revideras systemet regelbundet med avseende på ändrad organisation, förändrade till
verkningsförhållanden, produktförändringar alternativt nya produkter? 

6. När skedde förra revideringen? 

7. Täcker enligt Din uppfattning systemet företagets viktigaste kvalitetskostnader? 

8. Upplever Du förståelse och acceptans för varför kvalitetskostnadema följs upp på 
företaget? 

9. Går Du igenom med personalen när Du märker tveksamheter i inrapporteringen? 
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CHECKLISTA/AVDELNING 

Revision av system för kvalitetskostnadsuppfötjning 

Datum: 

Avdelning:. 

Avdelningsansvarig:. 

Ansvarig för rapportering: 

1. Har Du en klar uppfattning om vad Din rapportblankett omfattar och vad varje 
kostnadsslag innebär? 

2. Upplever Du det svårt att bedöma om Du gör en korrekt registrering eller kan något 
kostnadsslag feltolkas? 

3. Rapportomfattning: 

3.1 Saknas det helt registreringar av något kostnadsslag? 

3.2 Om ja, varför? 

3.3 Förekommer periodvisa registreringar av något kostnadsslag? 

3.4 Om ja, varför? 

3.5 Anser Du att inrapporteringen speglar Din avdelnings verkliga kvalitetssituation? 

3.6 Ska något kostnadsslag tas bort? 

3.7 Ska något kostnadsslag läggas till? 

3.8 Ska något kostnadsslag delas upp bättre? 

4. Upplever Du det som att kvaliteten har förbättrats eller försämrats på Din avdelning 
under det senaste året? 

5. Finns det fasta regler för hur kvaliteten ska bedömas på Din avdelning? 

6. Är reglerna dokumenterade så att även operatörerna har tillgång ti l l dem? 
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7. Du har under en tid tillbaka registrerat kvalitetsproblem på Din avdelning. Kan Du 
ange tre konkreta problem som Du snabbt skulle vilja ha åtgärdade för att förbättra 
kvaliteten. 

l . _ 

2.. 

3. 

8. Upplever Du som avdelningschef att Du har ansvar och befogenheter att själv fatta 
beslut om Din avdelnings kvalitetsproblem? 

9. Är det tidsödande för Dig att rapportera Din avdelnings kvalitetsproblem? 

10. Har Du idéer om förenklingar eller andra förändringar av inrapporteringssystemet? 

11. Får Du information tillbaka i en omfattning så att Du kan följa upp eventuella kvali
tetsförbättringsinsatser? 

12. Ser Du det meningsfullt att fortsätta med systemet? 

13. Avsikten med denna genomgång är att en diskussion ska påbörjas inom varje av
delning om hur kvalitetsarbete ska kunna integreras i det ordinarie arbetet. Om 
kvaliteten på de produkter som tillverkas och de tjänster som utförs ska kunna bli 
bättre på din avdelning; vad behöver Du för resurser i form av: 
- utbildning 
- hjälpmedel 
- stöd av utomstående 
- instruktioner 
- utrustning 
- övrigt 

för både egen del och för personalen på avdelningen? 

14. Vad kan Du personligen göra för att öka kvalitetsmedvetenheten på Din avdelning? 

15. Vad anser Du att Din närmaste chef och företagsledningen bör göra för stötta Dig i 
detta arbete? 
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