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SAMMANFATTNING 

Kvalitetsfrågorna har blivit allt 
viktigare i företagens långsikti
ga arbete. En av anledningarna 
är att kostnaderna för bristande 
kvalitet har visat sig vara betyd
ligt högre än vad man tidigare 
trott. De ligger ofta i nivå med 
vad många företag anser som 
normal vinst, mellan 5 -15% av 
företagets nettoomsättning. Ska 
man kunna få klarhet över hur 
stora kvalitetskostnader man 
har måste de följas upp på ett 
systematiskt sätt. 

Rapporten ger en introduktion i 
hur man med hjälp av ett system 
för kvalitetskostnadsuppfölj
ning kan få ett grepp om sitt 
företags kvalitetskostnader 
samt hur man genom att använ
da nyckeltal kan följa utveck
lingen. 

Det ges exempel på olika typer 
av kostnader av förebyggande 
och kontrollkaraktär. Dessutom 
specificeras interna och externa 
kvalitetskostnader. 

Det största flertalet av dessa 
kostnader brukar i den ekono
miska uppföljningen definieras 
som indirekta kostnader, kost
nader som normalt sett ej speci
ficeras. De blir därför ej upp
märksammade, vilket är allvar
ligt då de under senare år tagit 
en allt större andel av företagens 
totala kostnader. 



INLEDNING 
Svensk industri har på ett helt 
annat sätt än tidigare ställt kvali
tetsfrågorna i fokus. Många har 
insett att hög kvalitet och stora 
marknadsandelar kännetecknar 
de riktigt framgångsrika företa
gen. Dessutom har medvetenhe
ten ökat om att en bättre kvalitet 
nödvändigtvis inte behöver bli 
dyrare för producenten, bara 
rätt tänkande kommer in tidigt i 
produktkedjan. 

Det är USA och framförallt Ja
pan som använder sig av teknik 
för kvalitetsstyrning av pro-
duktframtagning. Efter andra 
världskriget ställde japansk in
dustri om sin tillverkning till 
dvi l produktion. Man började 
med att kopiera västeuropeiska 
produkter. Kvaliteten var dålig 
och varorna var svåra att sälja t i l l 
västvärlden. De japanska pro
dukterna har sedan genomgått 
en revolutionerande utveckling. 
Man har åstadkommit en kvali
tetsförbättring som saknar mot
stycke. Eftersom Sverige har 
förbättrat sin kvalitet i betydligt 
långsammare takt under efter
krigstiden har v i förlorat i kon
kurrenskraft. "Svensk kvalitet" 
är inte längre ett självklart be
grepp. Idag är japanska produk
ter efterfrågade över hela värl
den och det beror till stor del på 
den höga och jämna kvaliteten. 

Under 1987 har en ny internatio
nell standard, ISO 9000, antagits 
som svensk standard för kvali
tetssäkring under beteckningen 
SS-ISO 9000. Den nya standar
den berör beställare, leverantö
rer och deras underleverantörer. 
Den kommer att leda till en sys
tematiserad form av kvalitets

samarbete mellan företagen. 
Rätt hanterat kan standarden 
vara ett utomordentligt redskap 
för att effektivisera träindustrin i 
Sverige. 

Svensk träindustri idag 

Fler och fler företag inom träma
nufakturindustrin börjar få upp 
ögonen för att kvalitetsarbete 
och kvalitetsstyrning kan vara 
mycket lönsamt. 

Insikten om att kvalitetsstyr
ning är mer än kvalitetskontroll 
ökar och detta är ett nytt betrak
telsesätt. 

Att hitta företag inom träindu
strin som helt infört ett kvalitets
system är svårt. Vissa företag 
har börjat att följa upp sina kva
litetskostnader, infört någon 
form av kvalitetskontroll samt 
successivt skaffat sig allt djupare 
insikt i vad kvalitetsstyrning 
innebär. 

De grundläggande principerna 
för kvalitetsstyrning är lika för 
alla branscher. Anpassningar 
måste emellertid göras så att det 
passar träindustrins sätt att ar
beta. Detta för att införandetid
en skall bli så kort som möjligt. 



VAD AR KVALITET? 

Ordet kvalitet uppfattas olika av 
olika personer. Man bör därför 
göra klart för sig vad som menas 
med kvalitet för att förstå inne
börden i begreppet kvalitets
styrning. 

KVALITET 

är ett mätt på hur en pro-
dtikt eller tjänst uppfyller 
kimdens 

• förväntningar 
• behov 
• krav 

Att arbeta med kvalitet är att 
ställa kmiden i centrum. Det är 
med andra ord kunden och 
marknaden som avgör kvalite
ten. I vissa fall eftersträvar före
taget en överlägsen kvalitet för 
att skaffa sig marknadsfördelar. 
Denna högt ställda ambition blir 
ofta dyr, men kan på sikt bli 
lönsam (Japansk kvalitetsstrate
gi). Ett annat sätt är att tala om 
rätt kvalitet. Kunden skall få just 
den kvalitet som han förväntar 
sig. Man ska med andra ord kla
ra ribban med lagom marginal. 

Prestanda 

rar 

Kundens förväntning 

Japansk kvalitetsstrategi 

/ 

Pris 

/ OTSsa jaW eftersträvar företaget en överlägsen kvalitet för att skaffa sig marknadsprdelar. 



VAD AR KVALITETSSTYRNING? 

För att komma til l rätta med fö
retagets kvalitetsproblem måste 
kvalitetsarbetet styras. 

KVALITETSSTYRNING 

är 
Metoder och aktiviteter åv 
operativ natur som tilläm
pas för att uppfylla de 
fastställda kvalitetskraven. 

Kvalitetsstyrning omfattar fyra 
huvudmoment: 
• planering 
• utförande 
• kontroll 
• åtgärd 

Alla kvalitetspåverkande aktivi
teter i ett företag måste planeras 

för att önskat resultat skall kun
na nås. Att planera för kvalitet är 
att sätta ett mål för det man öns
kar uppnå. Skall detta mål nås 
måste kunskapen och de rätta 
hjälpmedlen finnas till hands. 

Under lång tid har kvalitets
verksamheten varit inriktad på 
kontroll av tillverkningsförlop
pet och av den färdiga produk
ten. Kontrollen är i sig inte till
räcklig utan måste följas av rap
portering och åtgärd. senare 
tid har företagsledningen blivit 
medveten om kvaliteten som ett 
konkurrensmedel. Detta inne
bär att kvalitetsledningen och 
kvalitetsengagemanget har 
spritt sig från verkstadsgolvet 
till styrelserummet. 

Kalitetsverksamhetens olika delar enligt den sk Demingcirkeln. 



KVALITETSSTYRNING I PRODUKTFRAMTAGNINGEN 

Förutsättningen för att lyckas 
med en kvalitetssatsning är att 
företaget har ett ordentligt 
grepp över sin produktframtag-
ning. 

Produktframtagning i ett före
tag, som tillverkar egna produk
ter, kan vanligen delas upp i ett 
antal faser, nämligen utveck
lings-, konstruktions-, lanse
rings-, berednings-, inköps-, t i l l
verknings- och användarfaser. 

Samtliga dessa faser arbetar mot 
en kravspecifikation. Förutsätt
ningen för en lyckad produkt
framtagning är bl.a regelbundna 
konstruktionsgenomgångar. Ett 
företag, som på ett tillfredsstäl-

ÅTGÄRDSKOSTNAD 

lande sätt klarar att lotsa sin 
produkt genom dessa olika fa
ser, har goda förutsättningar att 
drastiskt sänka sina kvalitets
kostnader. Dä gäller att göra rätt 
från början! 

Det finns alltid ett motstånd i ett 
företags organisation när något 
nytt ska införas. En viktig roll för 
att minska detta motstånd har 
information och utbildning i 
kvalitetsfrågor. De företag som 
klarat av detta och gjort en mål
medveten satsning på kvalitets
styrning kan visa påtagliga re
sultat i form av nöjdare kunder 
och väsentligt minskade kvali
tetskostnader. 

10000 
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FELET UPPTÄCKS 
OCH ÅTGÄRDAS 
HOS KUNDEN 

FELET UPPTÄCKS OCH ÅTGÄRDAS 
V I D RITNINGSGRANSKNING. 

FELET UPPTÄCKS 
OCH ÅTGÄRDAS I 
SERIEPRODUKTION 

FELET UPPTÄCKS OCH ÅTGÄRDAS 
I FÖRPRODUKTION 
T EX NOLLSERIE 

Det gäller att göra rätt från början! FAS UNDER VILKEN FELET ÅTGÄRDAS 
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LEDNINGENS ROLL 

Företagsledningen har stor in
verkan på hur man lyckas med 
kvalitetsstyrningen och den 
måste engagera sig i dessa frå
gor. Företagsledningens vikti
gaste uppgift är här liksom i 
andra ledningsfrågor att fast
ställa mål och strategi samt att 
fastställa planer och regler för 
samordning och styrning. Led
ningen skall dessutom se till att 
de fastställda målen blir uppfyll
da. Detta förutsätter att ledning
en tillhandahåller de resurser 
som krävs för att uppfylla må
len. En annan viktig uppgift är 
dessutom att lägga fast företa
gets kvalitetspolicy. 

KVAOTETSPOLIGY 
Är 

en företagslednings formel
la uttalande när det gäller 
företagets övergripande 
avsikter och inriktning på 
kvalitetsfrågor 

Kvalitetsstyrningen påverkar 
de flesta enheter i ett företag. 
Den omfattar också aktiviteter 
som går utanför företaget, in i 
leverantörsföretag och till an
vändare. Detta innebär att kvali
tetsstyrning angår marknads
funktion, utveckling och kon
struktion, beredning, tillverk
ning, inköp, försäljning, service 
och underhåll, administration, 
ekonomi m f l . 

Ska man ha framgång i sitt arbe
te med att kvalitetsstyra sitt före
tag, måste den interna verksam
heten fungera väl. Viktiga delar 
är beslutsprocessen i företaget, 
intern information och kommu
nikation, allmän utbildning av 
personal i kvalitetsstyrning och 
känslan av ansvar och motiva
tion hos personal. 

Kvalitets-
Tillverkning kontroll 

Marknads
föring 

Företags-
Leverantörer Kunder ledning 

Service Produktions
beredning 

Produkt
utveckling 

Marknads
studier 

Kvalitetsstyrning angår alla funktioner i ett företag och förutsätter bra information och 
kommunikation. 



Ett kvalitetsprojekt kan ge föl
jande praktiska konsekvenser: 

• Större engagemang från före
tagsledningens sida för att öka 
samverkan och samarbete mel
lan olika grupper i företaget 
• Utbildningsprogram och en 
utbildningsplan för de anställda 
inom kvalitetsområdet och när
liggande teknikområde 
• Satsning på planerad arbetsro
tation för ökat kvalitetsmedve
tande 
• Genomgång, uppdatering och 
förbättring av aktuella kon
struktions- och beredningsruti
ner t. ex. ritningar, produktbe
skrivningar och arbetsinstruk-
tioner 
• Nya rutiner för kvalitetskont
roll 
• Utbildning i att leda och arbeta 

i projektgrupper 
• Uppföljning av kvalitetskost
nader 

Det kan ofta vara svårt att skapa 
ett engagemang som tränger på 
djupet i företaget. Det är därför 
väsentligt att förbättra kommu
nikationen och öka informatio
nen i företaget. Ett sätt att klara 

detta är att tillsammans med 
närmaste chef kontinuerligt gå 
igenom de problem som före
kommer i verksamheten. Det är 
givetvis väsentligt att de felkäl
lor som uppdagas på detta sätt 
snabbt elimineras. 

Hur mäter man kvalitetsresul
tatet ? 

Kvalitetsresultatet kan mätas 
genom att följa företagets kvali
tetskostnadsutveckling. Man 
kan också ta fram nyckeltal som 
kan ge en bild av kvalitetsut
vecklingen. Det kan vara nyckel
tal som belyser antalet försenade 
leveranser, antalet konstruk
tionsändringar etc. Se bilaga 1. 

Ett annat område som indirekt 
påverkar produktens kvalitet är 
hur produktionen är planerad. 
En kraftig överbokning skapar 
stress och påverkar förutsätt
ningen för en bra produktkvali
tet. En sådan situation bör konti
nuerligt kunna följas upp i före
byggande syfte t ex med hjälp av 
nyckeltal. 

Kostnad 
för 
kassation 

Utgångsläge 

Kvalitetsuppföljning med hjälp av nyckeltal. 
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KVALITETSKOSTNADER 

En allmän åsikt är att kvalitet 
kostar pengar. Att införa ett 
kvalitetssystem på ett företag 
kostar en dd , men tänker man 
efter så upptäcker man att det är 
avsaknaden av ett kvalitetssy
stem som är dyr. Det är inte 
ovanligt med kvalitetskostna
der mellan 5 -15% av företagets 
nettoomsättning. En dansk 
imdersökning / 6 / genomförd 
på ett antal trämöbelföretag 
visar ett genomsnitt för kvali
tetskostnader på ca 12 % av före
tagens nettoomsättning. De 
höga interna och externa fel
kostnaderna, vilka som regel do
minerar inom industrin, kan 
minskas med ökade insatser på 
förebyggande åtgärder. Se dia
grammet nedan. 

verkning i långa serier till 
kundorderstyrd produktion 
ökar dessutom riskerna för för
höjda kvalitetskostnader då 
uppstart och omställningskost
nader ger felmöjligheter. 

Stora resurser i ett företag kom
mer på detta sätt inte till använd
ning. En förändring från t i l l -

25% 

60% 

15% 

Kontrollkostnad 

Förebyggande kostnad 

Intern och extern 
felkostnad 

Kvalitetskostnader i sju danska trämöbel för dag. 
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KVALITETSKOSTNADSUPPFÖLJNING 

Att bedriva någon form av ti l l
verkning medför kostnader av 
olika slag. Vissa kostnader kan ej 
undvikas, exempelvis utveck
lings-, tillverknings- och sälj-
kostnader. Andra kostnader kan 
emellertid kraftigt begränsas 
genom god planering, väl ge
nomtänkt organisation, konti
nuerlig utbildning och informa
tion. En sådan faktor är också 
kostnaden för att upprätthålla 
rätt kvalitet. Med rätt kvalitet 
menas produktens förmåga att 
tillfredsställa kundens behov, 
krav, önskningar och förvänt
ningar. Med andra ord en av
vägd kvalitet med tanke på den 
nivå kunden vi l l ha. 

Ska den information man erhål
lit från kvalitetskostnadsupp
följningen utnyttjas effektivt bör 
kvalitetsarbetet integreras i den 
ordinarie verksamheten. 

Kostnaden för bristande kvalitet 
kan defineras som skillnaden 
mellan de verkliga kostnaderna 
och de kostnader man får om det 
inte finns några fel i produkter
na och om det inte finns någon 
möjlighet att göra fel eller miss
tag. För praktiskt bruk är det 
otänkbart att använda sig av ett 
sådant synsätt i ett företag. Defi
nitionen visar ändå vidden av 

problemet och pekar på möjlig
heterna. 

Man talar ibland om konsekven
ser av dessa kostnader som 
"fabriken i fabriken" eller 
"skrotfabriken". Med det menas 
den överkapacitet som företaget 
har fått investera i för att kunna 
kompensera sig för den förlora
de produktionen. Genom redu
cering av dessa, ti l l viss del dol
da, kostnader sker motsvarande 
ökning av företagets tillverk
ningskapacitet. 

Kvalitetskostnaderna delas tra
ditionellt upp i fyra huvudom
råden: 

• förebyggande kostnader 
• konlrollkostnader 
• interna felkostnader 
• externa lelkostnader 

De största kvalitetskostnadema 
är som regel interna och externa 
felkostnader. De största delkost-
nadema är oftast kostnader för 
kassation, ombearbetning och 
för sena leveranser. 

Genom en ökning av de förebyg
gande insatserna kan en succes
siv sänkning av de totala kvali-

M " I ,• 
I S K R O T l • I I 

Kostnaden för bristande kvalitet kalks ibland "fabriken i fabriken" eller "skrotfabriken". 
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VAR UPPMÄRKSAM PA KVALITETSKOSTNADERNA! 

tetskostnadema genomföras. 
Åtskilliga företag har bristfälli
ga kunskaper om sitt företags 
felkostnader. Man känner i all
mänhet till att företaget har gan
ska omfattande kostnader för att 
upprätthålla sin kvalitet. Men 
man saknar kunskapen att på ett 
organiserat sätt angripa gnmd-
orsakema för dessa fel. 

Interna och externa felkostnader 
är som regel de dominerande 
kostnaderna för att upprätthålla 
kvaliteten. En ökad satsning på 
förebyggande kvalitetsstyrning 
sänker de totala kvalitetskostna-
dema även om de synliga kost
naderna därigenom kan ökas. 
Kan felkostnadema sänkas, ökar 
snart intäkterna genom en ökad 
efterfrågan. Dessutom minskar 
kontrollbehovet när man bygger 
in kvaliteten i produkten. 

Att använda sig av generella 
regler för hur kvalitetskostna-
dema skall tas fram och bedö
mas är svårt. Metoden för att 
angripa dessa kostnader beror 
på den situation som företaget 
befinner sig i , vilken typ av före
tag det är frågan om och måste 
anpassas från företag till företag. 
Alla företag kan reducera sina 
kvalitetskostnader genom att 
förbättra produktkvaliteten. Det 
gäller att förhindra att fel upp
står och att de upprepas. Utveck
lingen inom verkstadsindustrin 
går mot nollfelsprincipen 
(mycket höga krav på processä-
kerhet, inga fel vid leveranskon
trollen). Tendenser finns att ut
vecklingen inom träindustrin 

kan gå i samma riktning. Man 
kan indela felen i två olika grup
per: 
• Kroniska fel 
• Akuta sporadiska fel 

Ofta finns en mängd kroniska, 
icke åtgärdade fel som accepte
ras av arbetsledning och opera
tören som en normal företeelse. 
Det fordras därför någon form 
av systematisk undersökande 
verksamhet för att konstatera 
om felkostnaderna är av sådan 
omfattning att de måste åtgär
das. 

De akuta sporadiska felen åtgär
das som regel snabbt och till 
synes effektivt eftersom man 
märker dem omedelbart i form 
av störning i produktionen. De 
utgör dessutom i regel en mind
re del av de totala felkostnader
na. Oftast dyker de upp igen på 
grund av att man ej undersökt 
orsaken till problemet. 

För att effektivt angripa företa
gets totala kvalitetskostnader 
bör en väsentiig del av aktivite
terna ske genom förebyggande 
verksamhet. På sikt minskas då 
kontroUkostnadema samt de in
terna och externa felkostnader
na. 

13 



SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING AV KVALITETSKOSTNADER 

Informationsinsamling 

Att få tillgång till alla de uppgifter 
som behövs for att ta fram de totala 
kvalitetskostnadema kan vara svårt. 
Uppgifterna finns som regel ej 
samlade. Genom att använda sig av 
följande metoder, ofta i kombina
tion, kan större delen av kosmader-
na upptäckas: 
• att använda uppgifter som finns i 

lx)kföringen 
• att använda uppgifter som finns i 

t)efintliga rapporter 
• att ta fram nya rapporter 
• att utföra skattningar 

Bokföringen kan påvisa omfatt
ningen av kostnaderna medan upp
delningen på olika produktgrupper 
kräver en uppskattning. I bokfö
ringen ska bl a följande rubriker 
finnas: kontrollarbete, kostnader för 
kassation och ombeart)eming. Finns 
inte dessa bör bokföringssystemet 
kompletteras med dessa kostnads
slag. 

Kostnader för direkt kontrollarbete 
beräknas enklast genom att upp
skatta antalet personer som aibctai 
med kvalitetskontroll och deras in
sats i varje kontrollmoment. Endast 
kostnaderna för själva kontrollen 
skall tas med i bedömningen. 

För att klara insamlingen av alla 
uppgifter, bör ett system tas fram för 
redovisning och rapportering av 
felkosmader. Se bilaga 3. 

Rapporterna bör konstrueras så, att 
de är anpassade för databehandling. 
Fel som påträffas vid en kontrollsta
tion kan rapporteras med hjälp av en 
frekvensmarkering pä en feh-apport. 
I felrapporten bör varje feltyp vara 

kodifierad för databehandling. Vill 
man öka tillgängligheten kan in
samling av information ske via ter
minaler placerade så att kontrollan
ten själv kan mata in värdena i syste
met. 

Mycket arbete kan sparas om 
man tar hänsyn tiU rapporte
ring av felkostnader vid infö
rande av ett MPS- system 
(material- och produktions-

^liyriiittgssysteittjll^ 

En väl organiserad material- och 
produktionsstyrning underlättar 
framtagningen av kvalitetskostna
der och möjliggör en enklare total 
kvalitetsstyrning 

Relationstal/nyckeltal 

För att få ett grepp om omfattningen 
av de olika kvalitetskosmadema bör 
dessa jämföras med ett värde som de 
lätt kan relateras till. Relationstalen 
uttrycks i procent Exempel på olika 
baser kan vara: 
• Kosmadsbas 
• Försäljningsbas 
• Lönebas 
• Antalbas 
• Förädlingsvärde 

Kvalitetskostnadsanalys 

För att på längre sikt kunna motive
ra personalen for kvalitetsarbete är 
det nödvändigt att resultatinrikta 
detta arbete. Med utgångspunkt från 
uppföljningen av kvalitetskosma
dema görs en kvalitetskosmadsana-
lys. Genom att använda sig av den 
s.k. 80/20-regeln (italienaren Vil-
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fredo Paretos princip) kan man med 
en begränsad insats minska en stor 
del av kvalitetskostnadema. Detta 
ger möjlighet att på förhållandevis 
kort tid påvisa märkbara kvalitets
förbättringar. 

Viktiga punkter att beakta vid kvali-
tetskosmadsanalysen kan vara: 
• Nuvarande kvalitetskostnads

läge 
• Trenden (öka eller minska kvali

tetskostnadema) 
• Är kvalitetsfordringama anpas

sade till kravspecifikationen 
• Används olämpliga verktyg eller 

maskiner 
• Är samordningen av kvalitets

verksamheten dålig 
• Är inköpskvaliteten dålig 
• Är kontrollstationemas utform

ning och placering olämplig 

För att effektivt använda sig av Pa-
retoprincipen måste någon form av 
uppdelning av kvalitetskostnadema 
kunna ske. Följande indelning kan 
vara användbar: 
• Per produkt och detalj 
• Per avdelning och kostnadsställe 
• Per feltyp och felorsak 

Man bör sätta upp mål för de 
planlagda årliga kvalitetsför-
Jbältrfngsprojekt som ska 
it^tiska kvalitetskosttiaderna. 

För att göra informationen om före
tagets kvalitetskostnader lättill
gänglig bör dessa redovisas i dia
gramform. Utvärderingsperiodema 
bör emellertid vara relativt långa. 
Rullande kvartals- eller årsdiagram 
är lämpligt. Utfallet påverkas dä 

mte av stora säsongsvariationer. 

Kvalitetsrapportering 

En viktig del i kvalitetsverksamhe
ten är återforing av information om 
företagets kvalitetssituation. Syftet 
med informationsåterföringen är att 
på ett systematiskt sätt jämföra 
uppnådd kvalitet med önskad kvali
tet. Resultatet av denna jämförelse 
skall sedan leda till åtgärder i syfte 
att korrigera en felaktig kvalitetsni
vå. Den nivå som eftersträvas har 
definierats genom uppställda kvali
tetsfordringar eller genom mål for 
sänkning av kvalitetskostnadema. 

Den information som tagits fram 
genom ett aktivt deltagande av re
presentanter för grupperna före
tagsledning, produktutveckling, 
konstmktion, tillverkning, service, 
ekonomi och kvalitetsansvarig skall 
presenteras för all personal. Den 
information som avses kan vara 
uppgift om kvalitetskostnader, kon
trollresultat, felantal osv. 

Uppläggning av rapporter 

Vid utformning av rapporter är det 
viktigt att ta hänsyn till vem som är 
mottagaren. Ska rapporten använ
das av företagsledning börden inne
hålla information av stor bredd. 
Rapporter som tillställs arbetsleda
re, kvalitetsansvarig, konstruktör 
etc. skall vara mer detaljerade. Det 
är väsentiigt att rapporten presente
ras på ett lättillgängligt sätt och 
gärna belyses med tabeller och dia
gram. 
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Rapportering av kontrollre
sultat 

Informationen om kontrollresulta
ten tjänar två syften. Att påverka 
kvalitetsläget, att anpassa kontroll
insatserna. 

För att kunna påverka kvalitetsläget 
i rätt riktning skall berörd personal 
omgående infonneras om utfallet av 
utförd kontroll. Resultatet av vid
tagna åtgärder skall också redovisas 
så att tillverkningspersonal konti
nuerligt kan följa förbättringspro
jekt som sätts igång. Kontrollresul
tatet skall också kunna användas för 
att anpassa kontrollinsatser efter de 
t)ehov som föreligger. Uppläggning 
av informationsåterföring från kon
troll till produktion får anpassas till 
den struktur i samarbetet som ut
vecklas på företaget. 

Rapportering av interna fel 

Interna fel är ofta en stor del av 
företagets kvalitetskostnader. För 
att kunna följa och åtgärda dessa fel 
bör olika rapporter sammanställas. 
Rapporterna utformas beroende på 
vilka de riktas mot. Lämpligt är att 
utforma rapporterna sä det på ett 
tydligt sätt framgår vilka kosmader 
som dominerar på företaget. Rap
porter som tydligt redovisar kostna
der som kassation, omarbete, drift
stopp, leveransförseningar osv. vi
sar på ett konkret sätt hur ett kvali
tetsförbättringsarbete på företaget 
bör vara organiserat. Bara det fak
tum att man uppmärksammat en 
negativ tendens och prissatt den ger 
omedvetet ett ökat kvalitetsengage-
mang. 

Rapportering av externa fel 

Den information som erhålls frän 
företagets kundkontakter ger oftast 
en god bild över produktemas för
måga att tillfredsställa marknaden. 
Den viktigaste infonnationskällan 
är förelagets reklamationer. Skall 
denna information kunna umyttjas 
på bästa sätt bör ett informations
system byggas upp för att samla in 
all information som gäller reklama
tioner. Sådan information kan vara 
telefonsamtal, brevinformation från 
serviceavdelningar etc. Någon pä 
företaget skall ha ansvar för insam
ling och spridning av denna infor
mation. 

Systemet ska: 
• På ett systematiskt sätt lämna en 

säker och snabb information till 
dem som kan påverka kvaliteten. 

• Ge information för identifiering 
av produkten, produktionstid, 
förhällandet kring användandet, 
felbeskrivning. 

• Ange felomfattning. 
• Ange de mest kostsamma eller 

de mest frekventa felen. 
• Ge information som möjliggör 

en statistisk och teknisk felana
lys. 

• Ge underlag för en uppföljning 
av felförebyggande åtgärder. 

• Ge underlag för en erfarenhets
dokumentation. 

16 



ORGANISATION FOR KVALITETSFÖRBÄTTRING 

När ett företag har bestämt sig 
för att börja angripa sina kvali
tetsproblem, finns det säkert 
många bakomliggande orsaker 
till detta beslut. Det kan t ex vara 
att alltför många anmärkningar 
på företagets produkter har rap
porterats och att kostnaderna för 
att åtgärda dessa har blivit för 
stora. 

För att kunna angripa proble
men på ett framgångsrikt sätt, 
bör ett forum skapas så att en 
styrning kan ske av de åtgärder 
som skall vidtagas. Lämpligen 
kan detta forum fungera som en 
kvalitetskommitté, styrgrupp, 
kvalitetsråd eller vad man vill 
kalla den, där {personal i ledande 
ställning med ansvar för sina 
respektive områden är engage
rad. 

Avdelningar som bör vara re
presenterade i kvalitetskom
mittén kan exempelvis vara fö
retagsledning, produktutveck
ling och design, konstruktion, 
tillverkning, kvalitet, marknad, 
ekonomi, service samt fackliga 
företrädare. 

Organisatoriskt kan den kvali
tetsförbättrande verksamheten 
delas in i en styrande och en 
orsaksbestämmande del. 

Den styrande delen kan vara en 
kvalitetskommitté eller styr
grupp med ansvar för att: 
• göra en prioritering av kvali

tetsproblemen 
• besluta om genomförande av 

föreslagna åtgärder 

Den orsaksbestämmande delen 

omfattas av personal med sär
skild kompetens att klara av 
speciella uppgifter som före
läggs dem av kvalitetskom
mittén. 

Projektgruppen för orsaksbe
stämning skall ha: 
• Formell status 
• Auktoritet 
• Befogenheter 

Projektgruppen ansvarar för att: 
• Formulera mål och problem 
• Ta fram troliga orsakshy

poteser 
• Pröva dessa hypoteser 
• Rekommendera åtgärder 
• Följa upp och stimulera åt

gärderna 
• Utvärdera och presentera re

sultaten 

De som svarar för orsaksbestäm
ning kan t ex vara produktions
tekniker, kvalitetsansvariga, 
ekonomer eller annan personal 
med särskild kompetens, t.ex ar
betsledare eller operatörer. 

Kvalitetskommitténs möjlighet 
att fatta beslut i kvalitetsfrågor 
är en förutsättning för att kvali
tetsarbetet skall kunna drivas på 
ett framgångsrikt sätt. 

Kvalitetskommittén skall i 
första hand ej lösa problem 
utan sé t i l l att de blir lösta 
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De flesta företagen inom träma
nufakturindustrin är relativt 
små. Därför får ofta den som ska 
ansvara för kvalitetsverksamhe
ten kombinera det arbetet med 
andra uppgifter. Det är emeller
tid viktigt att den ansvarige får 
tillräcklig tid. Om ett företag ska 
få fullt utbyte av en kvalitets
satsning måste ansvar och befo
genheter vara väl utformade och 
dokumenterade samt väl kända 
av hela organisationen. 

Oavsett om verksamheten är 
stor eller liten har alla medarbe
tare krav på att deras plats i 
organisationen är fastställd och 
känd. Detta gäller inte minst 
kvalitetsfunktionen. 

Nedan följer några exempel på 
den organisatoriska placeringen 
av kvalitetsfunktionen i ett före
tag. 

VD 

Inköp 1 Administration 1 Produktion | Kvalitets
styrning Marknad | Produkt

utveckling 

Linjefunktion underställd VD. 

Organisationen är lämplig i större företag och ställer krav pä hög kompetens. 

Kvalitets 
funktion 

Inköp Administratran 1 Produktton Marknad Utveckling 

Stabsfunktion i linje - stabsorganisation. 

En stabsfunktion i en kvalitetsorganisation får en rådgivande funktion. Den blir därför 
mer en servicefunktion med ett neutralt förhållande till övriga funktioner i verksamhe
ten. 
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Administration Produktion Marknad 

Delegerat ansvar, delegerade befogenheter. 

En delegerad kvalitetsorganisation kan rätt uppbyggd skapa ett ökat engage
mang hos de anställda, med korta beslutsvägar och därför kort problemlös
ningstid. Nackdelen kan vara en högre grad av subjektivitet samt att de egna 
intressena tillgodoses först. En sådan organisation kan vara lösningen i det 
lilla företaget, där pretagets VD aktivt driver kvalitetsfrägoma. 
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ETT KVALITETSPROJEKT I TRÄMÖBELINDUSTRIN 

Bakgrund 

Då kunskapen om vilka kvali-
tetskostnadsslag som förekom
mer och hur de fördelar sig i ett 
träindustriföretag saknas, beslöt 
Trätek att göra en studie av des
sa kostnader i ett trämöbelföre
tag. Det företag hos vilket stu
dien skulle utföras var ett ty
piskt svenskt möbelföretag med 
enhetliga produkter men som 
påverkades av en trend mot allt 
svårare produkter. Projektet 
startades i samband med inkör
ningen av den för företaget hit
tills mest komplexa produkten 
vilket till viss del avspeglas i ut
fallet. 

följa företagets kvalitetskost
nadsutveckling. Undersökning
en ska bl a ge svar på: 
• Vilka kostnadsslag som är vä

sentliga att följa för ett trämö
belföretag 

• Hur omfattande i volym och 
kostnader dessa är 

• Hur man enklast ska kunna 
följa upp och återrapportera 
dem 

• Hur denna information ska 
bearbetas, analyseras och 
rapporteras 

Projektarbetet skall kunna utgö
ra grund till ett system, där före
tagets kvalitetskostnader konti
nuerligt kan följas, analyseras 
och rapporteras. 

Projektet startades med en ge
nomgång av motsvarande un
dersökningar inom trämöbelin- Genomförande 
dustrin i Danmark /6/ . Den gav 
en tydlig indikation på att det 
finns stora dolda kostnader i fö
retagen. 

De flesta företag har någorlunda 
grepp om vilka kostnader man 
har för t ex reklamationer, ned-
klassning till sekunda och andra 
områden som man av bokfö
ringstekniska skäl är tvingad att 
redovisa. Vad som händer in
ternt i verksamheten, exempel
vis hur stora kassationer, interna 
transportkostnader och hur 
mycket omarbete man har vet 
man mindre om. Så var fallet 
även på detta företag. 

Målsättning 

Projektets målsättning var att 
under en fyramånadersperiod 

En arbetsgrupp tillsattes för att 
ta fram den grundstruktur som 
skulle användas. Den innehöll 
en sammanställning över både 
avdelningar och kostnadsstäl
len. Som underlag till grund
strukturen användes uppställ
ningen över tänkbara kvalitets
kostnader redovisad i bilaga 2. 
Arbetsgruppen insåg snart att 
det inte var rimligt att följa alla 
dessa kostnadsslag utan valde 
ut ett antal som var realistiska att 
följa under förstudien. Efter ge
nomfört projekt skulle en revi
dering och komplettering göras 
för att göra en fortiöpande un
dersökning mera komplett. 

Resultat 

Analysen bekräftade resultatet 
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från den danska undersökning- ringssystemet bygger på ett 
en. Utan organiserat och syste- blankettsystem med olika 
matiskt kvalitetssäkringsarbete blanketter för olika inrapporte-
blir kvalitetskostnadema höga i ringsbehov. Dessa finns utlagda 
träindustrin. Den danska under- på arbetsplatser där det är natur
sökningen visar att kvalitets- ligt att utföra kvalitetskontroll, 
kostnaderna motsvarar ca 12 % En ansvarig finns utsedd för 
av den totala nettoomsättning- insamling, bearbetning och ana-
en. Det undersökta svenska trä- lys. Avrapf)orteringssystemet är 
möbelföretaget redovisar näs- upplagt i två nivåer, en övergri-
tan identiskt samma nivå, 9,7 % pande för ledningspersonal 
av nettoomsättningen. Den gjor- samt en mer detaljerad för ar-
da studien visar med all tydlig- betsledare och operatörer. En 
het behovet av kvalitetsstyrning första övergripande återrappor-
i svensk träindustri. Det är vä- tering sker till projektgruppen 
sentliga belopp som går förlora- där även en diskussion sker och 
de på grund av dålig konstruk- beslut fattas om ett eventuellt åt-
tions-, berednings- och tillverk- gärdsprogram. Rapporteringen 
ningsstyming. Man kan verkli- sker månadsvis och följs upp av 
gen tala om "fabriken i fabriken", genomgångar med arbetsledare 
uppbyggd endast för tillverk- och annan berörd produktions-
ning av skrot. personal. 

Undersökningen gav också en 
del andra intressanta erfarenhe
ter. Allt omarbete motsvarade ca 
3,2% av de totala kvalitetskost
nadema, varav omarbete i ytbe
handlingen klart dominerade. 
Grundorsaken till dessa pro
blem kunde emellertid härledas 
till slipningsavdelningen, där 
framförallt en produkt svarade 
för huvudparten, ca 70 %, av de 
totala omarbetskostnaderna. 
Att notera är att produkten en
dast svarade för ca 23 % av leve
ransvärdet. 

Rapportering 

Inom projektet skulle även en 
enkel modell för inrapportering 
av information samt avrappor-
tering till både ledning och per
sonal utarbetas. Inrapporte-
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BILAGA 1 

Informationen är hämtad ur IVF-resultat 87604, "Sätt mått på kva
liteten". 

Exempel på marknadsorienterade nyckeltal 
- relationer mellan kimd och leverantör 

KM = Kvalitetsmått - marknad 

KM 1 = Antal felaktiga levererade produkter 
Alla levererade produkter 

KM2 = Antal försenade leveranser 
Alla leveranser 

KM3 = Antal garantifall 
Alla levererade produkter under garanti 

KM4 = Garantikostnader 
Säljvärde 

KM5 = Verklig servicetid 
Utlovad servicetid 

KM6 = Genomsnittlig leveranstid 
Utlovad leveranstid 

KM 7 = Felkostnad per order och typ 
Säljvärde 

KM8 = Antal kontraktsfel 
Alla kontrakt 

KM9 = Antal offerter som leder till order 
Alla offerter 

KM 10 = Antal gånger en produkt inte finns i lager vid beställning 
Alla beställningar av produkter 

KM 11 = Antal bristnoterade orderrader 
Antal beställda orderrader 

KM 12 = Aterköp av samma märke 
Köp av ny produkt 

KM 13 = Egen marknadsvolym 
Hela marknadsvolymen 

Liknande nyckeltal kan också tas fram för interna förhållanden. 
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Exempel på nyckeltal för produktplanering och konstruktion 

KK = Kvalitetsmått - produktplanering och konstruktion 

^ _ Antal utvecklingsprojekt som leder till färdig produkt 
Alla utvecklingsprojekt 

2 _ Antalet i tid utförda projekt 
Alla projekt 

_ Antal konstruktionsändringar efter nollserie 
' Alla konstruktioner 

_ Antal ritningsfel 
~ Alla ritningar 

KK 5 = Antal konstruktionsbetingade kvalitetsanmärkningar per 
artikel t } ^ 

Exempel på nyckeltal för inköp 

Kl = Kvalitetsmått - inköp 

I _ Driftsavbrott på grund av materialbrist 
~ Totala direkta arbetstimmar 

_ Vid mottagningskontrollen underkända leveranser 
~ Alla leveranser 

_ Antal kasserade 
~ Alla levererade 

^ _ S:a tid för leveransförsenade + s:a tid för tidiga leveranser 
~ Alla leveranser 

_ Försenade leveranser 
Alla leveranser 

Antal certifierade underleverantörer 
Alla underleverantörer 

_ Antal ändrade inköpsorder på grund av fel i underlaget 
Alla inköpsorder 
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Exempel på nyckeltal för tillverkning 

KT = Kvalitetsmått - tillverkning 

KT1 = Verklig resursanvändning 
Planerad resursanvändning 

KT2 = Antal felaktiga detaljer i ett parti 
Alla detaljer i partiet 

KT3 = Försenade leveranser 
Alla leveranser 

KT4 - Summa kassations- och omarbetskostnad 
Tillverkningsvärde 

KT5 = Summa kassations- och omarbetskostnad 
Förädlingsvärde 

KT6 = Icke produktiv tid 
Total tid 

Exempel på nyckeltal för intern service och imderhåll samt extern 
service 

KS = Kvalitetsmått - service 

1 = Antalet felaktigt utförda reparationer 
Alla utförda reparationer 

^ 2 = Antal klagomål efter reparation och service 
Alla reparationer och servicetillfällen 

KS3 = Antal försenade arbeten 
Alla arbeten 

KS4 = Verklig tid för underhåll 
Planerad tid för underhåll 

KS 5 = Antal begäran om service per artikeltyp 
Antal artiklar i bruk per artikeltyp 

YS6 = Antalet reparationer 
Viss driftstid 
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KVALITETSKOSTNADER: 

BILAGA 2 

A. Förebyggande kostnader 

1. Forskning och utveckling 

2. Kontrollberedning 

3. Utbildning 

Konstruktions- och utvecklings
arbete i samband med framtag-
ning av nya produkter. 

Framtagning av kontrollplaner, 
kontrollinstruktioner, samt 
framtagning av kontrollarbets
platser. 

Utbildning i kvalitetsteknik. 

4. Utarbetande av policy, ruti- Allt arbete som syftar till att 
ner, program, system, instruk- arbeta och dokumentera ett 
tioner kvalitetssystem. 

5. Leverantörsbedömning 

6 Kvalitetsplanering 

Bedömningar av aktuella och 
tänkbara leverantörer med av
seende på deras förmåga att le
verera varor med rätt kvalitet i 
rätt tid och till rätt pris. 

Kortsiktig och långsiktig kvali
tetsplanering. Förberedelse för 
kvalitetssammanträde etc. 

7. Kvalitetsrapportering Verksamhet i syfte att samla in, 
bearbeta och sprida kvalitetsin
formation. 

8. Dokumentation av produk- Följa nya och ändrade konstruk-
ter tioner. Svara för dokumentation 

i form av ritningar, arbetsin-
struktioner och produktspecifi
kationer. Hålla alla dokument 
aktuella. 

9. Konstruktionsgenomgång Genomgång med medverkan av 
specialister som ej svarat för 

10. Kvalitetsadministration 

11. Kontrakts- och specifika
tionsgranskning 

Tid för sammanträde, styrkom
mittéer, ledning etc. 
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12. Kvalitetsrevision (system) 

13. Kvalitetsrevision (process) 

14. Typprovning 

15. Utfallsprov 

Bevaka att uppgjorda planer och 
rutiner för kvalitetsverksamhe
ten följs. 

Hålla sig underrättad om hur 
arbetet i realiteten bedrivs i den 
direkta tillverkningen. 

Nödvändig kostnad för att er
hålla ett typgodkännande för 
produkten. 

Prov tillverkat före produk
tionsstart i ordinarie tillverk
ningsutrustning och också re
presentativt för kommande pro
duktion. 

B. Kontrollkostnader 

1. Mottagningskontroll Kontrollera kvaliteten på varor 
från leverantörer. 

2. Produktionskontroll Kontrollera detaljer och produk
ter i tillverkning. 

3. Materialkostnad vid förstö
rande kontroll 

4. Kvalitetsrevision (produkt) Studera utgående produkters 
kvalitet med hjälp av kvalitets
värdering ställd mot kravspeci
fikation. 

5. Kvalitetsuppföljning 

6. Leverantörsinspektion 

Kontinuerligt utförd kontroll 
och uppföljning av löpande pro
duktion. Uppföljningen utförs 
av produktionschef, arbetsleda
re eller annan personal i ledande 
ställning. 

Kontroll av vara hos leverantö
ren. 

7. Livslängdsprovning 
ratorieprov) 

(labo- Provning utförd under autenti
ska förhållanden eller på labora
torium i syfte att få vetskap om 
produktens livslängd. 
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8. Mätdonskontroll Kostnader för återanskaffning, 
underhåll och kalibrering av 
mätdon. 

9. Köpta kontrolltjänster 

C Interna felkostnader 

1. Skrot (kassation) 

2. Omarbete 

Produkter eller detaljer som inte 
kan användas p g a att kvalitets
fordringarna ej är uppfyllda. 

Omarbete, justering eller repa
ration av produkter, detaljer och 
material för att få överensstäm
melse med kvalitetsfordringar
na. 

3. Spilltid Förlorad arbetstid p g a dålig 
kvalitetsplanering. 

4. Omdisponeringar av perso- Förändringar i uppgjord pro
duktionsplanering p g a under
målig kvalitetsplanering. 

nal och material 

5. Felanalyser Analys av fel för att komma fram 
till felorsaken. 

6. Ränteförluster p g a fel Ränteförluster p g a fel förorsa
kade exempelvis av förlängda 
leveranstider, fler produkter i 
arbete eller större råmaterialla
ger 

7. Ändring i fastställd kon- Konstruktionsändring utförd 
struktionsfas efter avslutad konstruktionsfas. 

8. Kvalitetsmöten p g a upp- Akuta, ej planerade kvalitets
komna fel möten. 

9. Korrigerande åtgärder på Åtgärder som vidtagits på mot-
köpt material taget material där inköpsspecifi

kationen ej följts. 

10. Kontroll efter omaibete Kontroll av produkter, detaljer 
och material som har omarbe
tats. 

27 



11. Utsortering av felaktig enhet Utsortering av felaktiga enheter 
ur partier ur partier som genom en delkon

troll eller på annat sätt visat sig 
ha en icke acceptabel felföre
komst. 

12. Hanterings- och transport- Hanterings- och transportska-
skador före leverans dor som uppkommer i produk

tion eller på lager. 

13. Åtgärder mot felupprep- Åtgärder i syfte att eliminera 
ningar möjligheten att uppkomna fel 

upprepas. 

14. Nedklassningskostnader Värdeminskrung p g a nedklass-
ning från prima till sekunda 
kvalitet. 

15. Överlager p g a fel 

D. Externa felkostnader 

1. Åtgärdande av klagomål 

2. Leveransböter 

3. Returnerat material 

Överlager förorsakade av att 
exempelvis produktionssatser
na inte varit kompletta och där
för ej kunnat levereras i sin hel
het. De ej kompletta produkter
na läggs i förråd i väntan på 
kompletteringar. 

Insamling, behandling och ana
lys av klagomål. 

Böter på grund av att ett leve
ranskontrakt ej följts. 

Produktkostnad, fraktkostnad, 
hanterings- och administra
tionskostnad för returnerat ma
terial. 

4. Garantiersättning 

5. Good-willförluster 

Reparation och utbyte av pro
dukter i enlighet med garantiå
tagande. 

Förluster p g a förlorade säkra 
kunder förorsakade av att för
mågan att leverera rätt kvalitet i 
rätt tid ej uppfyllts. 
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6. Good-wilkeklamationer 

7. Rabatter p g a fel på produk
ten 

Vara som följer kravspecifika
tionen men avviker från kun
dens förväntningar. 

Reduktion av överenskommet 
pris på grund av att kvalitets-
fordringarna ej är uppfyllda. 

8. Produktansvar 

9. Hanterings- och transport
kostnader under leverans föror
sakade av företaget 

Utbetalning av skadestånd. För
säkringspremie, produktan
svarsförsäkring. 

Hanterings- och transportkost
nader som uppkommer på 
grund av felaktigt emballage, 
felaktigt utförd emballering, ej 
kompletta leveranser etc. 

Andra kostnader som kan hänvisas till interna felkosmader kan 
vara: 
• Expressorder 
• Övertidsarbete 
• Leveransförseningar 

29 



BILAGA 3 

Q-KOSTNADSANALYS 
ANALYSMATERIAL 

TRATEK Kostnad per produkt 
1 

K ä r a d 

T R Ä T E K Kostnad per t e « y p 

TRATEK PRODUKT P A U . 

T R A T E K Produk t HYLLA 

TRATEK PRODUKT BANK 

1 T R Ä T E K Produk t BORD 1 T R Ä T E K Produk t BORD 

TRATEK PRODUKT S T O i 
•[ 1 

jå/l""" 

KOSTNADS-
SAMMANSTÄLLNING FÖR 

FÖRSTA PERIODEN 

F ö r e b y g g a r x l e kos tnader<A) 

K o n t r o « k o 6 t n a d e r ( B ) 

In te rna f e l k o s t n a d e r l C I 

Externa f e l k o s t n a d e f ( D ) 

SammanstiMning 

ANALYSVÄXEL 

AVDELNING A 
TRATEK MASKINVERKSTAD 

PRODUKT FELTYP 

TRATEK 

TRATEK — 

TRATEK — 

AVDELNING B 
TRATEK MONTERING 

OPERATÖRSRAPPORTER Tratek OPERATÖRSRAPPORTER 
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ORDLISTA 

Acceptanskontroll 
(Acceptance inspection) 
Kontroll för att avgöra om ett parti eller 
annan mängd skall godkännas eller 
avvisas. 

AllkontToU 
(100% inspection) 
Kontroll av parti eller annan mängd, 
varvid alla enheter undersöks i ett eller 
flera avseenden. 

Ambulerande kontroll 
(Patrol inspection) 
Tillverkningskontroll utförd genom 
rutinmässiga besök pä arbetsplatser
na. 

Attributkontroll 
(Inspection by attributes) 
Kontroll av parti där varje undersökt 
enhet hänförs antingen till en klass 
med enheter som uppfyller ett eller 
flera krav pä kvalitet eller till en klass 
med enheter som icke uppfyller nägot 
eller några av dessa krav, varefter anta
let enheter i klasserna räknas. Denna 
information används när det skall 
avgöras om partiet skall godkännas 
eller avvisas. 

Besiktning 
(Examination) 
Kontroll som utförs av särskilt utsed
da, opartiska, sakkunniga personer. 

Delkontroll 
(Sampling inspection) 
Kontroll av parti eller annan mängd, 
varvid endast en del av enheterna 
undersöks i ett eller flera avseenden. 

Fel 
(Defect) 
Avvikelse frän givna fordringar i fräga 
om en viss egenskap. 

Felaktig enhet 
(Defective unit) 
Enhet med ett eller flera fel. 

Felkvot 
(Fraction defective) 
Kvoten av antalet felaktiga enheter och 
totala antalet enheter i den mängd som 
undersöks. 

Funktionskontroll 
(Functional inspection) 
Kontroll av vara eller produkt med av
seende pä en funktion. 

Förebyggande verksamhet 
(Prevention activities) 
Verksamhet som syftar till att lägga 
produktemas kvalitet pä önskad nivä. 
Termen förebyggande kontroll, som 
ibland används, bör undvikas. 

Kapabilitet 
(Capability) 
Den inneboende förmågan hos en till
verkningsprocess att arbeta inom giv
na gränser. 

Konstruktionsgenomgång 
(Design review) 
Formell, dokumenterad, allsidig och 
systematisk undersökning av en kons
truktion för att utvärdera konstruktio
nens förmäga att uppfylla dessa krav 
och för att identifiera problem och före-
slä lösningar. 

Konstruktionskvalitet 
((Quality of design) 
Produktens inneboende förmäga att 
vara lämplig för avsedd användning. 
Kallas även utformningskvalitet (kva
litet i utformningen). 

Kontroll 
(Inspection) 
Undersökning för att bestämma om ett 
objekt fyller givna fordringar beträf
fande en eller flera egenskaper. 

Kvalitet 
((Quality) 
Alla sammantagna egenskaper hos en 
produkt som ger dess förmäga att till
fredsställa uttalade eller underförstäd-
da behov. 

Kvalitetsbedömning 
((Quality rating) 
Bedömning av kvalitetsnivän hos de 
produkter som lämnar tillverkningen, 
baserad pä ett antal slumpmässigt ut
tagna enheter hos vilka varje fel ges en 
viss vikt med hänsyn till felets allvar-
lighetsgrad. Kallas även kvalitetsgra-
dering och kvalitetsvärdering. 
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Kvalitetskostnader 
(Quality costs) 
Kostnader för att uppnå och vidmakt
hålla en viss nivå på produktemas 
kvalitet. Omfattar förebyggande kost
nader, kontrollkostnader, interna fel
kostnader och externa felkosmader. 

Kvalitetsmanual 
(Quality manual) 
Handbok vanligen innehållande kvali-
tetspolicy samt beskrivning av organi
sation och system för kvalitetsstyrning. 

Kvalitetsmål 
(Quality objectives) 
Specifika mål för arbetet med produk
temas kvalitet. 

Kvalitetssystem 
(C^ality system) 
System av aktiviteter och rutiner, såväl 
manuella som mekaniserade, syftande 
till att nå önskad nivå på produktemas 
kvalitet. 

Kvalitetssäkring 
(Quality assurance) 
Verksamhet som syftar till att ge bevis 
för att arbetet med produktemas kvali
tet bedrivits på önskat sätt. 

Kvalitetsteknik 
(Quality engineering) 
Användning av spedell teknik för att 
nå önskad nivå på produktemas kvali
tet. 

Kvalitetspolicy 
(Quality policy) 
En organisations övergripande avsik
ter och inriktning vad avser kvalitet, 
formellt uttalade av den högsta led
ningen. 

Kvalitetsrevision 
((Quality audit) 
Systematisk och oberoende undersök
ning för att avgöra om kvalitetspåver-
kande aktiviteter och tillhörande resul
tat överensstämmer med vad som pla
nerats och om aktiviteterna genom
förts på ett effektivt sätt och är lämpliga 
för att nå målen. 

Kvalitetssystemgenomgång 
(C^ality system review) 
Av högsta ledningen utförd formell ut
värdering av kvalitetssystemets ak
tuella tillstånd och lämplighet i förhål
lande till kvalitetspolicy och nya mål 
som tillkommer på gmnd av ändrade 
omständigheter. 

Kvalité tsstyming 
((Quality control) 
Verksamhet innefattande planering, 
samordning, kontroll och informa-
tionsåterföring i syfte att nå och bibe
hålla önskad nivå på produktemas 
kvalitet. Kallas även total kvalitetsstyr
ning och integrerad kvalitetsstyrning. 

Leveranskontroll 
(Etelivery inspection) 
Kontroll i samband med leverans. Kan 
utföras av säljare eller köpare. 

Leverantörsbedömning 
(Vendor appraisal) 
Bedömning av en potentiell leveran
törs förmåga att leverera varor av öns
kad kvalitet. Utförs före beställning. 

Leverantörsvärdering 
(Vendor rating) 
Användning av information om tidiga
re leveranser för värdering av en leve
rantörs förmåga att leverera varor av 
önskad kvalitet. 

Mottagningskontroll 
(Receiving inspection) 
Kontroll i samband med mottagning. 

Slutkontroll 
(Final inspection) 
Kontroll i samband med avslutad be
handling, tillverkning etc. 

Statistisk kvalitetskontroll 
(Statistical quality control) 
Den del av kvalitetsstymingen i vilken 
statistisk metodik används. 

OkulärkontroU 
(Visual inspection) 
Kontroll genom undersökning med 
blotta ögat (inklusive ev korrigerings-
glas) eller med hjälp av lågförstorande 
l)etraktningshjälpmedel. 
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Operatörskontroll 
(Operator control) 
Tillverkningskontroll som utförs av 
operatör. 

Processkontroll 
(Process inspection) 
Kontroll där objektet är en process. 

Processtyrning 
(Process control) 
Verksamhet som syftar till att hålla va
riationerna i en tillverkningsprocess 
inom önskade gränser. 

Produktansvar 
(Products liability) 
Ansvar för person- och egendomsska
dor som uppstår på grund av fel eller 
brist i en produkt, oavsett om orsaken 
är att söka i sammansättning, kon
struktion, tillverkning, hantering eller 
användning av produkten. 

Produktsäkerhet 
(Product safety) 
Säkerhet mot person- och egendoms
skador som en följd av en produkts 
handhavande eller användning. 

Provning 
(Test) 
Undersökning för att bestämma en el
ler flera egenskaper hos ett objekt (t ex 
en enhet, ett parti). 

Provtagning 
(Sampling) 
Uttagning av mängd för provning. 

Pro vtagningsp lan 
(Sampling plan) 
Plan för uttagning av prov ur ett parti 
samt regler för acceptans eller avvisan
de av partiet. 

Stickprovskontroll 
(Spot check) 
Kontroll grundad på stickprov, dvs 
prov bestående av få enheter och utta
get utan preciserade krav på slump
mässighet. 

Spårbarhet 
(Traceability) 
Möjlighet att med hjälp av dokumente
rad identifiering spåra historiken, an
vändningen och lokaliseringen av ett 
objekt eller en aktivitet av något slag. 

TillförliUighet 
(Reliability) 
En produkts förmåga att utföra önskad 
funktion under en viss tid och under 
givna förhållanden. 

Tillverkningskontroll 
(Process inspection) 
Kontroll i samband med tillverkning. 

Tillverkningskvalitet 
(([Quality of conformance) 
Graden av överensstämmelse mellan 
en enhet av produkten och uppställda 
fordringar på produktens kvalitet. 
Kallas även utförandekvalitet (kvalitet 
i utförandet). 

Tolerans 
(Tolerance) 
Tillåten variation för en viss storhet 
eller värde. 

Typkontroll 
(Type inspection) 
Kontroll av produkt av viss typ genom 
undersökning av ett fåtal enheter i syf
te att bedöma typen med hänsyn till 
avsedd funktion och andra uppställda 
fordringar. 

Typprovning 
(Type test) 
Provning av det slag som görs vid typ
kontroll. 

Variabelkontroll 
(Inspection by variables) 
Kontroll av parti där viss egenskap hos 
varje undersökt enhet mäts och vissa 
parametrar av mätvärdenas statistiska 
fördelning beräknas. Värdet på dessa 
parametrar används för att avgöra om 
partiet skall godkännas eller avvisas. 
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