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Sammanfattning 
Kvalitet kan definieras som en verksamhets förmåga att tillfredsställa sina kunders behov 
och förväntningar. Att ständigt arbeta med att förebygga, förändra och förbättra hela 
verksamheten med avseende på kvalitet brukar kallas för offensiv kvalitetsutveckling 
eller Total Quality Management (Bergman & Klefsjö, 2007). För att systematiskt 
utveckla kvalitetsarbetet i en verksamhet finns det olika kvalitetssystem att använda sig 
av (IVF, 2001). Ett exempel är att dela in verksamheten i processer, så kallad 
processledning (Rosam & Peddle, 2004). Då kan ledningsprocesser, operativa processer 
och stödprocesser identifieras (Egnell, 1994). De operativa processerna kan ses som 
kärnan i verksamheter som skall representera verksamheten och dess affärsidé 
(Ljungberg & Larsson, 2001). Kvalitetsarbetet syftar till att öka intäkter och minska 
kostnader i verksamheten (Sörqvist, 2001). Det är därför väsentligt att identifiera de 
kostnader som uppkommer vid bristande kvalitet och inte ger något mervärde till 
verksamhetens kunder (Sörqvist, 2001). I svenska industrier uppskattas dessa 
kvalitetsbristkostnader till mellan 10-30 % av en verksamhets omsättning (Bergman & 
Klefsjö, 2007).  
 
Denna uppsats syftar till att kartlägga kvalitetsbristkostnader i en tillverkande 
verksamhet. Kvalitetsbristkostnader utgör en stor del av verksamheters omsättning och är 
därför viktiga att ta hänsyn till. Vidare syftar denna uppsats även till att utveckla en 
modell med mätetal för kvalitetskostnader.  
 
Studien utgår från en kvalitativ metod och empiri har samlats in genom två observationer 
och sju intervjuer med representanter från Nordic Waterproofing AB. Empirin baseras på 
information ifrån tre huvudprocesser; leverantörsprocess, produktionsprocess och 
försäljningsprocess.  
 
Denna studie har resulterat i en modell för kartläggning av kvalitetsbristkostnader i en 
tillverkande verksamhet. De totala kvalitetsbristkostnaderna som kartlagts uppgår till 
8 775 000 kr, vilket är 2,93 % av omsättning på fallföretaget. Detta ger uppskattningsvis 
totala kvalitetsbristkostnader på 10-15 % av omsättningen i verksamhetens alla 
processer. Vidare har resultatet bidragit till att ge fallföretaget en indikation var dessa 
kostnader uppkommer samt rekommendationer för vidare arbete med 
kvalitetsbristkostnader.  
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Abstract 
Quality can be defined as the ability of a business to satisfy their customers’ needs and 
expectations. Total Quality Management is defined as the way to prevent, appraise and 
improve the entire organization to increase the product quality. In order to systematically 
increase quality in an organization, there are different quality systems in use. One 
example is process management, which is to divide the activities of processes. Quality 
assurance aims to increase revenues and reduce operating expenses. It is therefore 
essential to identify the costs that arise from poor quality and which do not add value to 
the customers. In Swedish industries it is estimated that these quality deficiency costs lie 
between 10 and 30 % of a business' turnover.  
 
This study aims to identify costs of poor quality in a manufacturing business. Costs of 
poor quality are a major part of the organization’s net sales and are therefore important to 
consider. This study also aims to develop a model with metrics for quality costs.  
 
The study is based on a qualitative methodology and empirical data gathered from two 
observations and seven interviews with representatives from Nordic Waterproofing AB. 
The empirical material is based on information from three main processes; supplier 
process, production process and sales process. 
 
This study has resulted in a model for survey poor quality costs in a manufacturing 
business. The total costs of poor quality that could be defined at Nordic Waterproofing 
AB was estimated to 8 775 000 SEK, which is 2.93 % of the business turnover. This 
gives a total estimated cost of poor quality around 10-15 % of the business turnover for 
all the processes. Furthermore, this resulted helped to give Nordic Waterproofing AB an 
indication of where these cost incurred and recommendations for further work with 
identify poor costs of quality. 
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1 Inledning 
________________________________________________________________________ 
I detta avsnitt presenteras en bakgrund och diskussion till problemområdet. Vidare 
presenteras uppsatsens syfte samt valda avgränsningar. Avslutningsvis redovisas den 
fortsatta dispositionen.  

1.1 Bakgrund 
Kvalitet är ett svårdefinierat begrepp med många olika tolkningar (Sörqvist, 2001). Ur 
kundens perspektiv kan begreppet kvalitet förklaras som hållbarhet, förväntningar och 
tillfredsställelse på produkten. Organisationer ser kvalitet som en helhetsbedömning av 
verksamheten istället för den enskilda produkten. Det innebär att kvalitet för en 
verksamhet syftar till att uppfylla kundens behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 
2007). Syftet med kvalitetsarbetet i en verksamhet är främst till för att tillfredsställa 
kundernas behov och att effektivisera arbetet inom verksamheten (Sörqvist, 2001). Det 
syftar även till att förbättra kvaliteten, öka produktiviteten och reducera kostnaderna. 
Detta arbetssätt utgör grunden för Total Quality Management (Besterfield, 2004). TQM 
kan översättas till offensiv kvalitetsutveckling och innebär att ständigt förebygga, 
förändra och förbättra hela verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2007). För att 
systematisera kvalitetsarbetet finns det olika kvalitetssystem för en verksamhet att arbeta 
efter. Dessa system kan ses som en grund att arbeta efter för att ständigt förbättra 
kvaliteten (IVF, 2001).  
 
Att dela in sin verksamhet i olika processer kallas för processledning. Det innebär att 
verksamheten styrs helt efter de processer som kartläggs (Rosam & Peddle, 2004). 
Processerna kan delas in i ledningsprocesser, operativa processer och stödprocesser 
(Egnell, 1994). Ledningsprocesser kan ses som ett verktyg för att styra verksamheten och 
stödprocesser skall bidra med resurser till de operativa processerna (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2009). De operativa processerna utgör kärnan i verksamheten och kan definieras 
som de aktiviteter som förädlar färdig produkt till kund. De bildar tillsammans ett system 
som utgör grunden för verksamheten och ska realisera affärsidén (Ljungberg & Larsson, 
2001).  
 
När kvaliteten i en verksamhet är bristande kan det bidra till ökade kostnader, eftersom 
resurser måste användas för att omarbeta defekta enheter. Enligt Bergman & Klefsjö 
(2007) uppskattades kostnader för bristande kvalitet i svenska industrier till 10-30 % av 
verksamhetens omsättning. Dessa så kallade kvalitetsbristkostnader är de kostnader som 
inte ger något mervärde till verksamhetens kunder. Ständiga förbättringar av kvaliteten 
bidrar till mer tillfredsställda kunder och i sin tur ökade intäkter. Detta innebär att 
kvalitetsarbetet syftar till att öka intäkter och hålla nere kostnaderna (Sörqvist, 2001). 
Verksamheter som inriktar sig på Total Quality Management arbetar ofta med att 
identifiera sina kvalitetsbristkostnader (Besterfield, 2004). Genom att identifiera dessa 
kostnader och konstruera modeller för kvalitetsarbetet, kan det bidra till ökad lönsamhet 
för verksamheten (Sörqvist, 2001).  

1.2 Problemdiskussion 
För att kunna vidareutveckla verksamheten är det viktigt att ständigt arbeta med att 
förbättra verksamhetens övergripande kvalitet. Detta för att öka kundtillfredsställelsen 
och engagemanget inom verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2007). Genom att identifiera 
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och reducera de kostnader som uppstår vid bristande kvalitet, kan verksamheter öka sin 
lönsamhet (Sörqvist, 2001). Då kvalitetsbristkostnader uppskattas till 10-30% av 
omsättningen inom den svenska industrin, är det väsentligt för verksamheter att 
uppmärksamma dessa kostnader (Bergman & Klefsjö, 2007). Problem som uppstår vid 
identifieringen av kvalitetsbristkostnader kan vara att bestämma vilka förluster som är 
relevanta att ta hänsyn till. Det finns ingen generell lösning på detta problem, utan varje 
verksamhet får själva avgöra vilka kostnader som skall anses vara kvalitetsbristkostnader 
(Sörqvist, 2001). Frågan är nu vilka kvalitetskostnader som skall anses bero på bristande 
kvalitet? Problemformuleringen i denna uppsats lyder;  
 
”Vilka kvalitetsbristkostnader kan kartläggas i en tillverkande verksamhet?” 

1.3 Syfte och avgränsningar 
Denna uppsats syftar till att kartlägga kvalitetsbristkostnader i en tillverkande 
verksamhet. Kvalitetsbristkostnader utgör en stor del av verksamheters omsättning och är 
därför viktiga att ta hänsyn till. Vidare syftar denna uppsats även till att utveckla en 
modell med mätetal för kvalitetskostnader.  
 
Denna studie är en fallstudie, vilket innebär att fokus kommer att ligga på kvalitetsarbetet 
och kvalitetsutvecklingen på Nordic Waterproofing AB. Därför är denna modell ingen 
generell lösning utan endast användbar i denna verksamhet. Studien avgränsar sig till att 
undersöka kvalitetsbristkostnader i leverantörsprocessen, produktionsprocessen samt 
försäljningsprocessen. Anledningen till denna avgränsning är att tidsmässigt hinna med 
att göra en rättvis undersökning av valda delar samt att få en övergripande helhetsbild 
över verksamhetens förädlingskedja.  

1.4 Fortsatt disposition 
Nedan presenteras den fortsatta dispositionen av examensarbetet samt en kort förklaring 
till varje avsnitt.  
 
Vetenskaplig metod. I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet med studien. Här 
presenteras val av metod, metodkritik samt en diskussion kring tillvägagångssättet.   
 
Teoretisk referensram. Här presenteras val av teorier och tidigare forskning inom 
ämnesområdet. Detta kapitel skall ses som en vägledning för analysarbetet av den 
empiriska metoden.  
 
Empirisk metod. Den empiriska metoden är uppbyggd kring de processer som är studiens 
fokus och som återfinns på fallföretaget. Detta avsnitt innehåller även en förklaring av det 
interna redovisningssystemet som ligger till grund för studiens kostnadsfördelning.  
 
Analys. Här analyseras empirin utifrån valda teorier och tidigare forskning. Avsnittet 
avslutat med att de valda kvalitetsbristkostnaderna i verksamhetens processer presenteras.  
 
Slutsatser. I detta avsnitt redovisas studiens resultat och bidrag till Nordic Waterproofing 
AB. Det ges även ett förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet.  
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2 Vetenskaplig metod 
________________________________________________________________________
I detta avsnitt presenteras val av metod samt tillvägagångssätt för insamlingen av data. 
Vidare presenteras den litteratur som ligger till grund för den teoretiska referensramen 
samt urval av respondenter. Slutligen görs en metodkritik.  

2.1 Val av metod  
För att samla in primärdata används olika metoder, beroende på hur problemställningen 
formuleras. En problemställning kan vara antingen beskrivande eller förklarande. En 
beskrivande problemställning innebär att ett tillstånd beskrivs vid en given tidpunkt 
medan den förklarande innebär att klargöra samband mellan fenomen. Vidare 
kategoriseras problemställningen som klar eller oklar, beroende på tillgängligheten på 
tidigare teorier (Jacobsen, 2002). Denna studie baseras på en klar beskrivande 
problemställning då den syftar till att beskriva ett tillstånd i en verksamhet. Tidigare 
teorier finns inom ämnesområdet vilket gör problemställningen klar. Nedan redogörs 
studiens val av metod.  

2.1.1 Fallstudie 
Studien görs som en fallstudie där empirin bygger på information från individer i 
verksamheten. En fallstudie är en empirisk undersökning som syftar till att studera ett 
fenomen i dess verkliga sammanhang (Solberg Søilen & Huber, 2006). Fallstudien 
bygger på att undersöka en specifik enhet på djupet, för att få en total förståelse av 
förhållandet mellan fenomenet och enheten (Jacobsen, 2002). I en fallstudie tas det 
hänsyn till många variabler hos objektet, vilket betyder att resultatet syftar till förståelse 
snarare än att förklara ett tillstånd (Ejvegård, 2009). Fallstudien utförs på Nordic 
Waterproofing AB som är ett industriföretag i Höganäs kommun. Anledningen till att 
studien görs i denna verksamhet beror dels på tidigare undersökning av verksamhetens 
arbete med kvalitet. Det beror även på att verksamheten har ett väl utarbetat 
kvalitetsarbete och medarbetare som är mottagliga för att förbättra organisationen med 
avseende på kvalitet. Nordic Waterproofing AB är en lönsam verksamhet, något som 
möjligtvis kan kopplas samman med deras ständiga arbete att tillfredsställa sina kunder 
och förse dem med god kvalitet på produkterna. Den ekonomiska situationen i 
kombinationen med deras ständiga förbättringsarbete tyder på att verksamheten är mogen 
att ta nästa steg i sin kvalitetsutveckling. Fallstudier syftar till att samla in information om 
en specifik enhet, för att sedan göra en teoretisk analys och därefter uppnå ett resultat. Det 
största problemet med fallstudier är att generaliserbarheten ofta blir låg, det vill säga att 
resultatet av studien sällan kan användas hos andra enheter (Bryman, 2011). Syftet med 
denna studie är att ge ett bidrag till Nordic Waterproofing AB och deras 
kvalitetsutveckling, därför kommer resultatet i denna studie att ha en låg generaliserbarhet 
då den inriktar sig specifikt på denna verksamhet. Fortsättningsvis kommer Nordic 
Waterproofing AB även benämnas NW för att underlätta läsningen.    

2.1.2 Den kvalitativa metoden 
De finns två metoder som används när primärdata skall samlas in, kvantitativ och 
kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden går ut på att samla in information som kan 
standardiseras och leder till ett absolut resultat. Motsatsen är den kvalitativa metoden, 
som istället syftar till att samla in detaljerad och nyanserad data (Jacobsen, 2002). Denna 
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studie bygger på en kvalitativ metod, då den inriktar sig på att få djup och riklig 
information kring ett fenomen. Trots att den kvalitativa metoden är resurskrävande anses 
denna studie endast få ett rättvisande resultat utifrån denna metod. Det finns både positiva 
och negativa aspekter med den kvalitativa metoden. En fördel är att den får en hög intern 
giltighet, då de undersökta har möjlighet att ge riklig och nyanserad information kring 
fenomenet. Vidare anses metoden vara flexibel och interaktiv, det vill säga att 
problemställningen kan omarbetats för att stämma överens med resultatet (Jacobsen, 
2002). Denna studie kan endast utföras utifrån den kvalitativa metoden då det är en 
fallstudie. Den största nackdelen med en kvalitativ metod är generaliserbarheten, eftersom 
den kvalitativa forskningen riskerar att bli subjektiv (Bryman, 2011). Övriga nackdelar 
med den kvalitativa metoden kan vara att den är resurskrävande och komplex, vilket 
innebär att resultatet kan bli missvisande beroende på tillgänglig tid och nyansrikedom i 
insamlad data (Jacobsen, 2002). Syftet med studien är att få förståelse för en specifik 
verksamhet, vilket leder till att generaliserbarheten blir låg. Dessa nackdelar har beaktats 
bland annat genom att i god tid involvera fallföretaget och planera insamling av empiri 
samt att en dialog har förts med berörda medarbetare för att kunna komplettera 
information.  

2.1.3 Den deduktiva datainsamlingsmetoden 
Det finns två typer av datainsamlingsmetoder, den induktiva och den deduktiva. En 
induktiv insamlingsmetod innebär att forskaren går från empiri till teori medan den 
deduktiva går från teori till empiri (Bryman, 2011). Fallstudier bygger ofta på en induktiv 
insamlingsmetod snarare än en deduktiv. Detta för att det finns få eller inga teorier som 
kan användas på den specifika enhet som skall undersökas (Merriam, 1994). Denna studie 
bygger dock på en deduktiv insamlingsmetod, då kunskaper inom ämnesområdet ansågs 
vara för få för att samla in relevant och informationsrik empiri. En deduktiv 
datainsamlingsmetod innebär att den allmänna teorin analyseras och skall säga något om 
en specifik händelse (Arbnor & Bjerke, 2004). Först skall forskaren skapa vissa 
förväntningar utifrån tidigare empiri och teori inom ämnesområdet. Därefter samlar 
forskaren in ny empiri för att se om förväntningarna och verkligheten stämde överens. 
Nackdelen med den deduktiva datainsamlingsmetoden är att forskaren letar efter empiri 
som kommer att stämma överens med förväntningarna. På så vis riskerar forskaren att gå 
miste om viktigt information (Jacobsen, 2002). Trots denna nackdel ansågs en deduktiv 
insamlingsmetod vara mest lämplig för studiens ändamål med bakgrund av för få 
kunskaper inom ämnesområdet. Först sammanställdes teorier och empiri från tidigare 
undersökningar och sedan samlas empiri in och analyserades utifrån den valda teorin.  

2.2 Tillvägagångssätt 
Denna studie inleddes med att söka tidigare forskning och teori kring ämnesområdet för 
att få en bild över ämnets omfattning. Detta bidrog till en förståelse kring vad 
kvalitetsbristkostnader är och hur de används i praktiken samt tillvägagångssätt för att 
identifiera dem. Det gav även en indikation kring vanliga problemområden som finns och 
var kvalitetsbristkostnader kan uppkomma i en tillverkande verksamhet. Studien 
undersöker tre processer som anses symbolisera fallföretagets förädlingskedja. De 
processer som valdes ut var leverantörsprocessen som behandlar inköp av nytt råmaterial, 
produktionsprocessen och försäljningsprocessen. Dessa processer anses ha störst 
betydelse vid identifiering av kvalitetsbristkostnader och för studiens resultat. Den 
teoretiska sammanställningen användes sedan som underlag för de intervjuer som gjordes 
på fallföretaget för att få fram en nulägesbeskrivning av verksamheten. Den empiriska 
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insamlingen består till störst del av intervjuer med utvalda personer som anses ha störst 
kunskap kring de valda processernas funktion och deras eventuella problem och brister. 
Det gjordes även observationer i verksamheten i form av deltagande på reklamationsmöte 
samt besök i produktionen. Detta bidrog till en förståelse kring redan förekommande 
reklamationer och även vilka avvikelser som kan uppkomma vid produktion. Processerna 
på fallföretaget studerades noga gällande uppbyggnad och funktion för att få en förståelse 
för de problem som kan uppkomma i respektive del. Detta för att minimera risken för 
missförståelse vid kartläggningen av problem och brister. Av den insamlade empiriska 
informationen gjordes en sammanställning av tänkbara kvalitetsbristkostnader på 
fallföretaget med hjälp av den teoretiska referensramen. Tillvägagångssättet vid 
sammanställningen kan sammanfattas i sex steg: 
 

1. Sammanställning av vanliga parametrar utifrån tidigare forskning 
2. Sammanställning av väsentliga parametrar på fallföretaget 
3. Upprättande av träddiagram 
4. Definiering av mätetal utifrån träddiagrammen 
5. Korrigerande sammanställningen med synpunkter från fallföretaget 
6. Sammanställning av alla kostnader i en PAF-modell 

 
De första tre stegen utfördes i samtliga processer som undersöktes. De avvikelser som 
framkom i varje process skissades upp på A3 papper för att få en överblick över samtliga 
parametrar. Därefter gjordes en avvägning över vilka kvalitetsbristkostnader som anses ha 
störst påverkan och som var möjliga att storleksbedöma under studiens tidsgång. Vidare 
delades varje kvalitetsbrist in i olika träddiagram bestående av orsak, kostnadsdrivare, 
aktivitet och kostnad för att kunna göra en rättvis kostnadsfördelning. Det gav en 
sammanställning av faktorer som påverkas av varje kvalitetsbrist samt ett mätetal till 
uträkning av dess kostnad. Dessa träddiagram återfinns i Bilaga 6-9 och 
sammanställningen återfinns i avsnitt 6.1. Det befintliga interna redovisningssystemet 
användes sedan för att fördela kostnaderna samt få en total summa på 
kvalitetsbristkostnader i verksamheten. Dessa kostnader finns dock bara med i sista 
avsnittet, eftersom dessa tillkom när studiens arbete var avslutat. Tillsammans med 
controllern på NW diskuterades studiens resultat för att bedöma totala 
kvalitetsbristkostnader. Dessa parametrar med tillhörande mätetal och uträknade 
kostnader sammanfattas slutligen i det sista avsnittet, med förklaringar på vilka 
bedömningar som gjorts för respektive kostnad. På så vis knyts resultatet samman med 
studiens syfte. Hela rapporten avslutas med en diskussion kring studiens bidrag, 
rekommendation till NW samt vidare forskning.  

2.3 Sekundärdata 
Sekundärdata innebär att forskaren tar del av tidigare studier inom ämnesområdet i form 
av texter, statistik eller dylikt (Jacobsen, 2002). Nedan följer tillvägagångssättet för 
insamlingen av sekundärdata till studien.  

2.3.1 Litteraturområde 
De sökord som resulterade i relevant teori för denna studie är främst kvalitet och 
kvalitetsbristkostnader. Dessa sökord vägledde sökningen vidare på kvalitetsledning, 
kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling. Utifrån dessa begrepp kunde sökningar på TQM, 
PDCA och FMEA också göras.  För att koppla samman kvalitetsbegreppen med ekonomi 
gjorde sökningar på ekonomistyrning och kostnadsfördelning samt ABC. Sökningarna har 
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främst gjorts på Högskolebiblioteket i Halmstads egen sökmotor HULDA men teorin har 
även kompletterats med vetenskapliga artiklar kring ämnesområdet som söktes på Google 
Scholar.   

2.3.2 Källkritik 
I denna studie har det används aktuella referenser för att öka trovärdigheten på resultatet. 
Dock förekommer det referenser vars tidiga utgivningsår gör att de anses vara inaktuella. 
Trots dessa tidiga utgivningsår uppfattas teorin vara väl förankrad inom ämnesområdet 
och det försvarar användningen av dessa referenser i studien. Trovärdigheten anses 
stärkas med en bredare referensram.  

2.4 Primärdata 
Primärdata vid en kvalitativ metod samlas in genom intervjuer, observationer eller 
frågeformulär (Jacobsen, 2002). Denna studie bygger på intervjuer och observationer.   

2.4.1 Intervju som datainsamlingsmetod 
I denna studie samlas primärdata in genom sju stycken öppna, enskilda intervjuer. Innan 
de öppna enskilda intervjuerna genomförs, måste forskaren ta ställning till ett antal 
valmöjligheter. Dessa valmöjligheter har alla konsekvenser för studiens resultat, därför är 
det viktigt att ha förståelse kring dessa konsekvenser för att göra en korrekt bedömning av 
valet av metod (Jacobsen, 2002).  
 
Besöksintervju. I denna studie utförs besöksintervjuer, då intervjuguiden består av öppna 
frågor. Enskilda intervjuer kan göras som telefonintervjuer eller besöksintervjuer. Det 
finns positiva och negativa aspekter med båda typerna av interjuver (Wärneryd, 1990). 
Besöksintervjun lämpar sig bättre vid öppna frågor, då det är lättare att föra en 
konversation kring frågorna. Den största nackdelen med en besöksintervju är 
intervjueffekten, som innebär att forskaren påverkar respondenterna genom sin fysiska 
närvaro (Jacobsen, 2002). Trots intervjueffekten är besöksintervju det mest lämpliga 
alternativ i denna studie. Besöksintervjun bidrar till att få en helhetsuppfattning om den 
studerade verksamheten.   
 
Öppen och strukturerad intervju. Intervjuerna i denna studie utförs med hjälp av en 
intervjuguide med öppna frågor och strukturerad ordningsföljd. Detta för att 
intervjuobjekten skall få möjlighet att prata fritt knutna till studiens ämnesområde. 
Beroende på hur mycket forskaren i förväg förbereder frågor till en intervju, blir den mer 
eller mindre öppen. En helt öppen intervju är mer som ett samtal utan en fast 
ordningsföljd av frågor. Den strukturerade intervjun består av fasta svarsalternativ 
(Jacobsen, 2002).  
 
Plats för intervju. I denna studie utförs intervjuerna på respektive respondents kontor, 
eftersom den platsen anses vara mest neutral för studiens ändamål. Vid val av plats är det 
viktigt att beakta hur platsen kan påverka den undersöktes svar, det vill säga 
kontexteffekten. I en ovan miljö kan respondenterna ge konstlade svar medan i den 
naturliga miljön kan de undersökta bli störd av omgivningen. Oavsett vilken plats som 
väljs, kommer de undersökta att påverkas av miljön (Jacobsen, 2002). Platsen valdes för 
att den anses mest lämplig för studiens syfte och gav möjlighet att komplettera 
intervjuerna med annan information som fanns tillgänglig på fallföretaget.  
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Öppen avsikt. Avsikten i denna studie är öppen, vilket innebär att de undersökta är fullt 
medvetna om studiens syfte. Beroende på ämnesområdet känslighet, kan avsikten med 
intervjun vara dold eller öppen. Det innebär att undersökaren mer eller mindre döljer 
avsikten med studien för att få fram så nyanserade svar som möjligt (Jacobsen, 2002). 
Ämnet som undersöks är inte känsligt för de involverade och därför finns det ingen 
mening att ha en dold avsikt i denna studie.   
 
Inspelning. Under studiens intervjuer används inspelningsutrustning, då informationen är 
riklig och komplex. Att använda sig av en utrustning under en intervju underlättar 
processen med att bearbeta den insamlade informationen. Inspelningen kan påverka 
respondenten, vilket gör det viktigt att beakta konsekvenserna kring val av användandet 
av inspelningsutrustning (Jacobsen, 2002). En nackdel med detta val är att 
intervjuobjektet kan bli nervös av att bli inspelad och därmed ge mindre fullständiga svar 
(Repstad, 2007). Det finns medvetenhet om konsekvenserna kring användandet av 
inspelningsutrustning, men för studiens ändmål krävs detta för att underlätta efterarbetet.  
 
Tid. Intervjuerna i studien görs enbart en gång på cirka en timme. Däremot kommer 
kontakt med berörda personer hållas under hela processen. Det finns riktlinjer för hur lång 
en intervju bör vara för att få ut fullständig information. Mellan en och en halv timme 
anses vara det mest optimala (Jacobsen, 2002). En annan viktig tidaspekt är om intervjun 
bör upprepas eller inte. För att få en helhetsbild och full förståelse för ett enskilt fall, så 
bör intervjun upprepas (Jacobsen, 2002). För studiens ändamål anses längre intervjuer 
inte vara nödvändiga då det fanns möjlighet att komplettera intervjuerna efter 
bearbetningen av rådata.  

2.4.2 Intervjuguide 
Insamlingen av den empiriska informationen i denna studie består av sju olika intervjuer. 
Tre av dessa intervjuer görs med medarbetare på fallföretaget som ingår i de processer 
som studien syftar till att undersöka, medan resterande intervjuer görs med medarbetare 
som anses ha kompletterande information till undersökningen. De tre intervjuer som 
inriktade sig på information om processer var intervjuer med inköpsansvarig, 
produktionsansvarig och marknadsansvarig.  Alla tre intervjuguiderna består av frågor om 
intervjuobjektets bakgrund i verksamheten, arbetsuppgifter, kvalitetsfrågor och problem 
som uppstår i processen. Det som skilde intervjuguiderna åt var att respektive 
intervjuobjekt fick beskriva sin process funktion och egenskap. Dessa tre intervjuguider 
finns i Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3. De övriga intervjuerna görs med Kvalitetschef och 
Controller i verksamheten. Deras intervjuer syftade till att få information kring nuvarande 
kvalitetssystem och interna redovisningssystem. Deras intervjuguider finns i Bilaga 4 och 
Bilaga 5.  
 
Trost (2005) förklarar att innan en intervjuguide konstrueras skall forskarna som gör 
undersökningen vara väl inlästa på ämnet och ha ett tydligt syfte formulerat. 
Intervjuguiden i denna undersökning utformades efter att den teoretiska referensramen 
var sammanställd för att säkerställa att svaren på frågorna speglade ämnet. Begreppet 
”kvalitet” valdes att inte definieras i intervjuguiden utan istället låta varje intervjuobjekt 
själva definiera begreppet. Detta för att jämföra respondenternas olika definitioner av 
begreppet och få en uppfattning om hur begreppet tolkas i verksamheten. Intervjuguiden 
valdes att inte skickas ut i förväg till respondenterna för att undvika inövade svar. 
Frågorna, som behandlade intervjuobjektens dagliga arbete och problemhantering, anses 
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vara tillräckligt enkla att svara på att det inte krävdes förberedelser från respondenternas 
sida. Valet att inte skicka ut intervjuguiden i förväg berodde även till stor del att undvika 
att respondenterna förberedde svar som var vinklade till deras fördel. Konsekvensen av 
att inte skicka ut intervjuguiden i förväg kan resultera i att svaren från respondenterna inte 
blir tillräckligt genomtänkta. Dock anses de ämnen som behandlades vara tillräckligt 
aktuella för att respondenterna inte behövde vara förberedda.  
 
Intervjun var strukturerad efter frågorna i intervjuguiden men det gavs utrymme för 
följdfrågor. Respondenterna fick tala fritt kring de ämnen och frågor som låg som 
underlag och fick möjlighet att komplettera med information som inte fanns med i 
intervjuguiden. Innan intervjun genomfördes fick respondenterna information kring syfte 
och bakgrund till intervjun. Det minskade risken för missuppfattning kring vad frågorna 
syftade till och de kunde ge tillräckligt med uttömmande svar. 

2.4.3 Urval 
För att studiens empiri skall bli så varierad och nyanserad som möjligt, valdes 
respondenter som representerar de olika studerande avdelningarna i verksamheten. Val av 
respondenternas position i verksamheten bygger på det faktum att de anses ha störst 
kunskap kring studiens ämnesområde. Intervjuer görs med Mats Lindborg, 
Inköpsansvarig, Christer Cronqvist, Produktionsledare, Johan Ljungberg, Marknadschef, 
Peter Gärtner, Controller och Stefan Svensson, Kvalitet- och miljöchef.  
 
När urval till undersökningar görs är det viktigt att vara medveten om vilka personer som 
kan bidra med relevant information. Det är studiens problemformulering som avgör vem 
som anses bäst lämpad för intervju (Repstad, 2007). Urvalet i denna studie har även gjorts 
baserat på att några av respondenterna är processägare till de processer som studien syftar 
till att undersöka. Dessa personer fick besvara frågor kring sin process. Övriga 
respondenter valdes baserat på deras övergripande kunskap om verksamheten som helhet. 
De flesta personerna som tillfrågats har arbetat på Nordic Waterproofing AB i många år 
och anses därför ha god erfarenhet och kunskap om hela verksamheten. Mats Lindborg är 
Inköpsansvarig på Nordic Waterproofing AB. Han har arbetat i verksamheten i 12 år och 
är processägare för leverantörsprocessen, vilket gör att han anses ha betydelsefull 
information. Christer Cronqvist har arbetat på NW i totalt 27 år, med olika befattningar 
kopplade till produktionen. Han är inte processägare för produktionsprocessen, men med 
så många verksamma år på NW anses han ha relevant information till studien. Johan 
Ljungberg är Marknadschef och processägare för försäljningsprocessen. Han började på 
NW 2001 som säljare och har sedan rekryterats uppåt i verksamhet. Ljungberg är en av de 
medarbetare på NW som arbetat längs med försäljningsfrågor. Peter Gärtner är inte 
processägare för någon process men som Controller anses han ha bred och övergripande 
kunskap om hela verksamheten. Befattningen har Gärtner haft sedan 2002, vilket medför 
att han har mycket information att bidra med. Stefan Svensson började på NW för drygt 
två år sedan som Kvalitetschef. Hans stora kunskaper inom kvalitet, kvalitetsutveckling 
och processledning har gjort att han anses kunna bidra med värdefull input till studiens 
resultat.  
 
Ju fler intervjuer som genomförs, desto större risk är det att en ”mättnadseffekt” uppstår, 
det vill säga att forskaren inte får ut ny information efter ett antal intervjuer (Repstad, 
2007). För att minska risken för en mättnadseffekt, gjordes enbart en intervju med varje 
respondent som representerar processerna. Det gjordes däremot två intervjuer med 
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Controllern och två intervjuer med Kvalitetschefen. Den första intervjun syftade till att ge 
en övergripande bild av verksamhetens arbete medan den andra intervjun var till för att 
säkerställa analys och resultat. Görs det väldigt många intervjuer riskar analysen att bli 
ytlig (Repstad, 2007). Även detta har bidragit till urvalet av antal respondenter och antal 
intervjuer.  

2.4.4 Observation som datainsamlingsmetod 
De observationer som utförs i denna studie är dels att delta i ett reklamationsmöte samt att 
observera produktionslinjerna. Reklamationsmötet anses ge bra förkunskap om hur 
verksamheten hanterar externa problem och hur den interna arbete med deras 
problemhantering ser ut. Vidare bidrar observationen i produktionen till ökad förståelse 
för tillverkningen av verksamhetens produkter. Dessa observationer skapar en 
övergripande förståelse för verksamheten och dess problemlösning samt att de ligger till 
grund för de kommande intervjuunderlagen. Observationer innebär att undersökaren 
studerar verksamhetens anställda i olika miljöer. Vid en observation finns det olika 
metoder att ta hänsyn till, för att öka möjligheten att få fram relevant information. Först 
och främst måste det tas hänsyn till om observationen skall vara öppen eller dold för de 
undersökta (Merriam, 1994). Om observationen är öppen kan undersökarens fysiska 
närvaro påverka beteendet hos de undersökta, som i sin tur kan påverka resultatet. Vidare 
kan undersökaren vara deltagande eller icke deltagande. Konsekvensen med att delta kan 
vara att undersökaren påverkar de undersöktas uppfattningar och har inverkan på gruppen 
som helhet (Jacobsen, 2002). De observationer som utförs i denna studie är öppna, då de 
undersökta redan innan är medvetna om observationen och avsikten. Studiens ämne anses 
inte vara känsligt för respondenterna, därför är avsikten öppen.  

2.5 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i studien innebär dess giltighet gentemot liknande studier. En studies giltighet 
delas in i intern och extern giltighet. Den interna giltigheten beskriver hur väl studien har 
gett relevant resultat, medan den externa beskriver hur väl resultatet är överförbart 
(Merriam, 1994). En studies reliabilitet innebär dess tillförlitlighet och trovärdighet 
(Ejvegård, 2009). Validiteten i denna studie är högt internt giltigt, vilket gör att den 
externa giltigheten är låg. Denna studie har hög reliabilitet då den grundar sig på 
intervjuer med personer som har den kunskap som krävs för att genomföra studien.  
 
En studies interna giltighet bör alltid kontrolleras mot andra undersökningar och slutsatser 
inom ämnesområdet. Det är även väsentligt att kritiskt granska studiens resultat, för att 
kontrollera den interna giltigheten (Jacobsen, 2002). Då studiens utförs som en fallstudie 
bygger resultatet på empiriska undersökningar i en specifik verksamhet och därför kan 
resultatet inte exakt kontrolleras mot tidigare studier. Däremot kan tillvägagångssättet och 
framtagningen av slutsatser jämföras och kontrolleras mot liknande studier i andra 
verksamheter. Denna studie har jämförts med Erkki & Granli (2009) och Jonsson & 
Eriksson (2004). Här hittades samband i hur insamlingen av information skett samt hur 
analysering av empiri och framtagning av slutsatser gjorts. Den kritiska granskningen av 
den egna studien återges i avsnittet 2.6. Den externa giltigheten beskriver hur väl studiens 
resultat kan generaliseras (Yin, 2007). Kvalitativa metoder syftar sällan till att 
generalisera urvalet och därför blir dess externa giltighet ofta låg (Jacobsen, 2002). 
Studiens externa giltighet är låg, då syftet med studien är att skapa total förståelse för en 
specifik enhet, i detta fall en verksamhet. Resultatet kan därför inte generaliseras till alla 
verksamheter i industribranschen utan är användbar endast i fallföretaget. Däremot anses 
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metoden för datainsamling, analysering och framtagning av slutsatser vara användbara 
även i andra verksamheter.  
 
Reliabiliteten beskriver hur undersökningsmetoden har påverkat studiens resultat (Yin, 
2007). Det råder ett visst samband mellan undersökningsmetoden och studiens reliabilitet 
i kvalitativa ansatser. Vid datainsamlingen kan det uppstå olika undersökningseffekter 
beroende på vilken insamlingsmetod som används (Jacobsen, 2002). Vid insamling av 
empiri beaktades dessa effekter bland annat genom att intervjuer och observationer 
gjordes i verksamhetens lokaler. Ett annat problem som minskar reliabiliteten på en studie 
är otillräcklig och för ytlig analysering av data (Jacobsen, 2002). För att minimera risken 
för att studiens insamlade data skulle bli otillräcklig användes bandspelare samt att det 
under intervjuerna och observationerna fördes anteckningar. Genom att bearbeta 
inspelningarna tillsammans med det nedtecknade stödorden minimerades risken att de 
empiriska undersökningarna skulle ha låg reliabilitet. Då analysering av insamlad data 
och framtagning av ett resultat är en central del i denna studie har mycket fokus lags på 
dessa moment. Här har empirin kritiskt utvärderats och granskat för att öka möjligheterna 
till tillfredsställande analyser och slutsats. Slutligen har studiens interna giltighet, 
generaliserbarhet och trovärdighet granskat och analyserats, i den utsträckning som anses 
relevant för fallstudien.  

2.6 Metodkritik 
Denna fallstudie bygger på en kvalitativ metod då syftet är att samla in detaljerad och 
nyanserad information om en verksamhets arbete med kvalitet. Det största problemet med 
den kvalitativa metoden är att forskningen tenderar att bli subjektiv, vilket bidrar till att 
generaliserbarheten blir låg (Bryman, 2011). Trots att studiens resultat inte kan 
generaliseras, anses den kvalitativa metoden ge det mest rättvisade resultatet utifrån 
syftet. Andra nackdelar med den kvalitativa metoden kan vara att den är resurskrävande 
och komplex, då resultatet kan bli beroende av tillgänglig tid och nyansrikedom i empirin 
(Jacobsen, 2002). Dessa nackdelar har beaktats under studiens gång, bland annat genom 
att tidigt involvera medarbetarna på NW och planera in insamlingen av empiri i förväg. 
Då minskades risken att inte hinna bearbeta och analysera den insamlade empirin. Vidare 
har insamlingen av empiri gjorts utifrån en deduktiv insamlingsmetod. En deduktiv 
insamlingsmetod innebär att tidigare teorier ligger till grund för insamlingen av empiri 
(Arbnor & Bjerke, 2004). En nackdel med den deduktiva insamlingsmetoden är att 
forskaren kan gå miste om relevant information, eftersom insamlingen av empiri görs 
beroende av tidigare teorier (Jacobsen, 2002). Den deduktiva insamlingsmetoden anses 
dock vara mest lämplig för att kartlägga kvalitetsbristkostnader i en tillverkande 
verksamhet. På grund av få förkunskaper inom ämnesområdet anses en deduktiv 
insamlingsmetod minska risken för att irrelevant empiri hade samlats in. För att öka 
trovärdigheten på resultatet bygger studien på aktuella referenser inom ämnesområdet. 
Däremot förekommer det referenser med tidiga utgivningsår, men dessa anses ha teori 
som är väl förankrad inom ämnesområdet och det försvara användningen av dessa 
referenser. För att öka trovärdigheten på studien valdes dessa referenser för att få en 
bredare referensram.  

2.7 Sammanfattning 
Denna studie är en fallstudie som syftar till att ge ett bidrag till kvalitetsutvecklingen på 
Nordic Waterproofing AB. Studien innebär att detaljerad och nyanserad information om 
verksamhetens kvalitetsarbete skall samlas in och därför bygger den på en kvalitativ 
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metod. Vidare används en deduktiv insamlingsmetod, då kunskaper inom ämnesområdet 
anses vara få för att kunna samla in empiri innan teori valts. Studien inleddes därför med 
att sammanställa tidigare forskning inom ämnesområdet för att skapa en uppfattning om 
vilken empiri som var relevant att samla in. Det gjordes både observationer och intervjuer 
på NW för att skapa förståelse kring verksamhetens arbete med kvalitet. Urvalet av 
respondenter gjordes baserat på deras kunskap kring studiens ämnesområde och deras 
position i verksamheten. Den insamlade empirin låg till grund för sammanställningen av 
tänkbara kvalitetsbristkostnader på NW. Den teoretiska referensramen används som 
hjälpmedel för att göra en rättvis analys. Studiens resultat är en sammanställning med 
tänkbara kvalitetsbristkostnader på Nordic Waterproofing AB.  
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3 Teoretisk referensram 
________________________________________________________________________ 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som är relevant för studiens syfte. 
Det görs även en motivering till vald struktur av teorin. Vidare presenteras en granskning 
av tidigare gjorda studier inom området.  
 
Strukturen i den teoretiska referensramen är uppbyggt på kvalitetsbegreppet som följs av 
en redogörelse av studiens huvudsakliga syfte, kvalitetsbristkostnader. Vidare beskrivs 
grundstenar för att kunna tillämpa arbetet med kvalitetsbristkostnader i en verksamhet. 
Avsnittet avslutas med hur den interna redovisningen i en verksamhet kan se ut samt dess 
koppling till kvalitet. Den teoretiska referensramen skall ses som en vägledning för att 
kunna hitta och storleksbedöma kvalitetsbristkostnader. 

3.1 Kvalitet 
Bergman & Klefsjö (2007, s. 26) definierar kvalitet som; ”Kvaliteten på en produkt är 
dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.” 
Beroende på om det är utifrån kundens eller verksamhetens perspektiv varierar betydelsen 
av begreppet (Sörqvist, 2001). Oavsett hur verksamheter väljer att definierar kvalitet är 
det viktigt att ständigt arbeta med att upprätthålla ett kvalitetstänk i hela organisationen. 
Att arbeta med kvalitetsfrågor i en verksamhet utgör grunden för det som kalls för Total 
Quality Management. TQM översätts på svenska till offensiv kvalitetsutveckling 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Grundtanken med TQM är att tillverka produkter med hög 
kvalitet, öka produktiviteten och minska kostnaderna (Besterfield, 2004). Tre viktiga 
faktorer i TQM är att förebygga, förändra och förbättra hela verksamheten (Bergman & 
Klefsjö, 2007). Att arbeta efter TQM innebär även att sätta sina kunder i fokus och att 
utveckla produkter efter deras behov. För att verksamheter skall kunna vara 
kundfokuserade måste alla inom verksamheten medvetet delta i förändringsarbetet (Evans 
& Lindsay, 2010). Vidare beskriver Bergman & Klefsjö (2007) ett kundfokuserat TQM 
utifrån fyra hörnstenar: 
• Arbeta med processer 
• Basera beslut på fakta 
• Arbeta ständigt med förbättringar 
• Skapa förutsättningar för delaktighet 
 
För att dessa hörnstenar skall uppfyllas krävs det ett engagerat ledarskap. Ledarskapet 
måste bygga på det personliga engagemanget och viljan att utveckla hela verksamheten. 
Det är även viktigt att ledarskapet är tydligt för att skapa trygghet hos medarbetarna 
(Besterfield, 2004).  
 
Kvalitet påverkar både en verksamhets intäkter och kostnader (Juran & Godfrey, 2000). 
Genom att ständigt mäta kundtillfredsställelsen och effektiviteten blir det lättare för 
verksamheter att åstadkomma förbättringar för att öka försäljningen och reducera de 
kostnader som uppstår vid omarbete och brister (Bergman & Klefsjö, 2007). Kvaliteten 
påverkar intäkter genom att en förbättrad kvalitet på produkterna bidrar till ökad 
kundtillfredsställelse. På motsatt vis påverkar försämrad kvalitet verksamhetens 
kostnader, genom att det uppstår extra kostnader i form av olika åtgärder och ersättningar 
till kunder. Även försäljningen påverkas negativt av otillfredsställda kunder då deras vilja 
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till återköp kan minska samt att det kan ske en negativ ryktesspridning om verksamhetens 
försämrade kvalitet (Juran & Godfrey, 2000).  

3.2 Kvalitetsbristkostnader 
Begreppet ”kvalitetsbristkostnader” är en vidareutveckling av kvalitetskostnader. 
Kvalitetsbristkostnader skall inte tolkas som att kvalitet kostar pengar utan det är bristen 
på kvalitet som är kostsamt (Gryna, 2000). En annan benämning av begreppet är icke 
värdeskapande kostnader som tydligt påvisar att dessa kostnader inte skapar något 
mervärde för kunderna (Sörqvist, 2001). Det är väsentligt för verksamheter att identifiera 
kvalitetsbristkostnader. I svensk industri uppskattas dessa kostnader uppgå till 10-30 % av 
verksamheters omsättning (Bergman & Klefsjö, 2007). Verksamheter som inriktar sig på 
TQM och ständiga förbättringar, arbetar ofta med att identifiera sina 
kvalitetsbristkostnader. Om kvalitetsbristkostnaderna är höga kan det ses som en 
indikation på att något i verksamheten behöver förbättras (Besterfield, 2004). Genom att 
identifiera kostnaderna blir det lättare att systematiskt arbeta med att reducera dem. 
Arbetet med att minska kvalitetsbristkostnaderna börjar med att hitta de största 
kostnaderna och bakomliggande faktorer till dess uppkomst. Vidare innebär det att hitta 
lösningar för eliminering av dessa kostnader och slutligen analysera effekterna och skapa 
nya rutiner (Klefsjö, 2011).  

3.2.1 Kategorisering 
Kvalitetsbristkostnader kan kategoriseras som förebyggande kostnader, kontrollkostnader 
samt interna och externa felkostnader (Juran & Godfrey, 2000). Syftet med dessa 
kategoriseringar är att visa en helhetsbild över hur en ökning av de förebyggande 
kostnaderna minskar verksamhetens totala kvalitetskostnad. Figur 3.1 visar på principen 
att satsning på förebyggande åtgärder ger en minskad kvalitetskostnad (Sörqvist, 2001). 
Denna kategorisering kallas även för PAF-modellen, som står för Prevention, Appraisal 
och Failure (Krishnan, 2006). Anledningen till denna kategorisering är ofta i 
redovisningssyfte, vilket innebär att kategoriseringen i sig inte bidrar till verksamheters 
ständiga förbättringsarbete utan enbart underlättar arbetet med att identifiera kostnaderna 
(Dale & Plunkett, 1995). För att identifiera kostnaderna kan redovisningssystem granskas 
då många kostnader finns registrerade där (Bamford & Land, 2006).  
 
Kategorisering av kvalitetsbristkostnader 

!
 
FIGUR 3.1. Kategorisering av kvalitetsbristkostnader 
Källa: Sörqvist, 2001, s. 35. 
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Förebyggande kostnader 
De förebyggande kostnaderna kan ses som en investering i god kvalitet (Dale & Plunkett, 
1995). Ur ett finansiellt perspektiv kan förebyggande kostnader mer ses som en 
kostnadsundvikande investering, då syftet med att öka de förebyggande kostnaderna skall 
leda till att minska de framtida felkostnaderna (Harrington, 1987). Exempel på 
förebyggande kostnader kan vara att vidareutbilda anställda och öka deras kunskaper om 
kvalitetsarbete, för att minimera risken att fel och brister uppstår (Gryna, 2000). Vidare 
kan även kvalitetsarbetet, processutveckling och utvärdering av leverantörer ingå i 
förebyggande kostnader, då tanken med detta arbete är att kunna reducera oförutsedda 
kostnader i framtiden (Juran & Godfrey, 2000).   
 
Kontrollkostnader 
Kontrollkostnader är de kostnader som uppkommer vid kontroller av råmaterial och 
produkter. Exempel på kontrollkostnader kan vara kontroller vid inleverans, 
tillverkningskontroll och kontroll av färdig produkt (Bergman & Klefsjö, 2007). Dessa 
kostnader är också till för att säkerställa så att arbetet i processerna utförts på rätt sätt 
(Harrington, 1987). Även kontrollarbetet kan vara en ökad kostnad om den utförs på ett 
ineffektivt sätt. Det är viktigt att verksamheter är medvetna om att även 
kontrollkostnaderna bör mätas, för att säkerställa att kontrollerna utförs korrekt (Sörqvist, 
2001).  
 
Interna felkostnader 
De interna felkostnaderna är kostnader som uppkommer innan produkterna levereras till 
verksamhetens kunder. Interna felkostnader kan bestå av kostnader som uppstår då 
produkten avviker från de ställda kraven (Gryna, 2000). Dessa kostnader uppkommer 
internt under produktionen och fram till dess att produkten når kunden. Kostnaderna kan 
kopplas tillsammans med de förebyggande kostnader då vidareutbildning av anställda kan 
leda till att dessa interna kostnader minskar (Sörqvist, 2001). Exempel på interna 
felkostnader är bland annat kassation, omarbete och väntetider (Bergman & Klefsjö, 
2007).  
 
Externa felkostnader 
De externa felkostnaderna är samma kostnader som interna felkostnader men upptäcks 
först då produkten nått kunden. Anledningen till uppdelning av felkostnader är att de 
externa felkostnaderna anses mer allvarliga då de påverkar verksamhetens kunder och 
indirekt försäljningen (Sörqvist, 2001). Genom att skapa bättre rutiner för kontroller så 
kan de externa felkostnaderna minskas, då felet kan upptäckas innan leverans 
(Harrington, 1987). Kostnader för reklamationer, garantier och badwill är exempel på 
externa felkostnader (Bergman & Klefsjö, 2007). Externa felkostnader är även förlorad 
försäljning och intäkter (Gryna, 2000).   
 
Vid mätning av kvalitetsbristkostnader finns det svårigheter i att främst hitta kostnaderna 
men även dess storleksbedömning. För att lättare identifiera kostnaderna kan de delas in i 
fem nivåer; traditionella kvalitetsbristkostnader, dolda kvalitetsbristkostnader, förlorade 
intäkter, kundernas kostnader och samhällsekonomiska kostnader. Dessa nivåer kan 
liknas vid ett isberg, där endast de synliga kostnader som ligger ovanför ytan är direkta 
kostnaderna medan det finns indirekta kostnader som är dolda under ytan (Sörqvist, 
2001).    
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Traditionella kvalitetsbristkostnader 
De traditionella kvalitetsbristkostnaderna är de enda synliga kostnaderna som uppkommer 
av tillfälliga hinder i produktionen. För mätning av dessa kostnader används det 
ekonomiska redovisningssystemet och felrapporteringssystemet. Exempel på dessa 
kostnader är kassation, omarbete och reklamationer (Sörqvist, 2001).  
 
Dolda kvalitetsbristkostnader  
Kvalitetsbristkostnader som är dolda är de direkta kostnader i verksamheten som inte syns 
i redovisningssystemet. Rättelse av fel direkt vid uppkomsten redovisas sällan separat 
men är en kostnad för ökad nedlagd arbetstid, därför är exempel på dolda 
kvalitetsbristkostnader direkt lön, direkt material och tillverkningsomkostnader (Sörqvist, 
2001). 
 
Förlorade intäkter 
Förlorade intäkter innebär den minskade försäljning som uppstår då defekta produkter når 
verksamhetens kunder. De defekta produkterna som når kunden kan bidra till minskad 
kundtillfredsställelse som i sin tur leder till missnöje och ökad badwill. Vid mätning av 
dessa kostnader uppstår svårigheter då dem inte kan härledas från direkta kostnader utan 
måste uppskattas utifrån egen bedömning (Sörqvist, 2001).  
 
Kundernas kostnader 
Dessa kostnader drabbar verksamhetens externa kunder. Många verksamheter arbetar 
idag med att bygga upp goda långsiktiga relationer med sina kunder. Vid leverans av 
bristande kvalitet på produkter så försämras denna relation, vilket gör att den levererande 
verksamhetens goodwill försämras. För att bevara detta samarbete krävs det att 
verksamheter systematiskt arbetar med att förbättra kvaliteten (Sörqvist, 2001).  
 
Samhällsekonomiska kostnader 
De samhällsekonomiska kostnaderna innebär de kostnader som påverkar samhället på 
grund av verksamhetens bristande kvalitet. Exempel kan vara försämring av miljön samt 
minskade skatteintäkter och ökad arbetslöshet vid försämrad lönsamhet. Verksamheter 
bör vara medvetna om dessa kostnader, då de drabbar dem genom exempelvis 
miljöavgifter och böter (Sörqvist, 2001).      

3.2.2 Kartläggning 
Vid kartläggning och utveckling av mätsystem för kvalitetsbristkostnader är det viktigt att 
verksamheter har ett tydligt tillvägagångssätt, detta för att arbetssättet kan ha stor 
påverkan på hur effektivt och tidkrävande projektet kommer att bli (Harrington, 1987). 
Vid kartläggning och utveckling av mätsystem för kvalitetsbristkostnader finns det en 
tolvstegsmodell att utgå ifrån (Morse, Roth & Poston, 1987).   

 
Ledningens engagemang och stöd 
Vid kartläggningen av kvalitetsbristkostnader är det viktigt att ledningen har en positiv 
inställning till förändringen (Crosby, 1988). Då arbetet kan ses som en investering är det 
viktigt att ledningen är engagerade i förändringen och ger stöd i form av kapital och andra 
resurser (Harrington, 1987). Det är även viktigt att tidigt bestämma omfattningen på 
projektet då ett mer omfattande arbete kräver större stöd från ledningen (Sörqvist, 2001).  
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Etablera ett projektteam  
Vid sammansättning av projektteamet är det viktigt att medlemmarna är kompetenta inom 
området. Teamet uppnår högre effektivitet om sammansättningen är tvärfunktionell, då 
varje avdelning skall representeras.  Det är viktigt att teamet har god kunskap inom 
kvalitet, datainsamling och intervjuteknik. Kunskapsnivån i teamet kan variera därför är 
det viktigt att utbilda medlemmarna så att nivån är jämn (Sörqvist, 2001). I detta steg 
skall även syftet med kartläggningen utarbetas för att skapa klarhet i projektet. Därefter är 
det viktigt att sätta upp tydliga mål som anknyter till syftet och som är mätbara. Dessa 
steg är viktiga för att sedan kunna beräkna omfattningen av resurserna till projektet och 
kunna sammanställa en tidsplan (Sörqvist, 2001).  
 
Välj en försöksenhet 
Efter att projektteamet utarbetat syfte, mål och tidsplaner så skall en försöksenhet väljas 
för att börja arbetet med att identifiera kvalitetsbristkostnader (Morse et al., 1987). Denna 
försöksenhet inom verksamheten bör vara självständig, öppen för förändringar, ha ett 
etablerat kostnadssystem samt att enheten är i behov av utveckling (Harrington, 1987).  
 
Kommunikation 
Projektteamet bör kontinuerligt informera om förändringen till den berörda personalen för 
att upprätthålla motivation och engagemang. Det är viktigt att informationen bidrar till 
ökad förståelse för kvalitetsarbetet hos medarbetarna för att göra förändringen möjlig 
(Morse et al., 1987).   
 
Definiera kvalitetsbristkostnader och kategorier 
Kvalitetsbristkostnader kan vara ett svårdefinierat begrepp för många, därför är det viktigt 
att projektteamet informerar och förklarar innebörden av begreppet för personalen. Vidare 
är det viktigt att projektteamet definierar kategorier för kostnaderna i deras specifika 
verksamhet (Morse et al., 1987). Det kan även vara väsentligt att sammanställa en lista 
över tänkbara kvalitetsbristkostnader i verksamheten som sedan kan användas som 
underlag (Sörqvist, 2001). 
 
Identifiera kvalitetsbristkostnader 
Det finns två tillvägagångssätt vid identifieringen; optimalfallsanalys och 
avvikelseanalys. Optimalfallsanalys innebär att kartlägga det optimala arbetssättet för 
verksamheten och utifrån den analysen värderas nuläget. Avvikelseanalysen innebär 
istället att fel och brister kartläggs och kostnadsbedöms (Sörqvist, 2001). Principen för 
avvikelseanalysen består av tre steg; identifiera brister och fel, fastställa 
resursförbrukning och kostnadsbestämning. Första steget innebär att dokumentera redan 
kända fel, hitta dolda och kroniska fel samt att analysera verksamhetens avdelningar. 
Arbetet fortsätter med att mäta och analysera felen för att kunna bedöma hur stora 
resurser som läggs på bristande kvalitet i verksamheten. I sista steget kan 
kostnadsfördelningen göras utifrån två kostnadsberäkningar; totalkostnadsmetoden och 
styckkostnadsmetoden. Totalkostnadsmetoden utgår från det ekonomiska 
redovisningssystemet och liknande rapportering medan styckkostnadsmetoden utgår från 
en genomsnittlig kostnad per feltyp (Sörqvist, 2001). 
 
Samla in information 
Information kan fås genom att befintlig kvalitetsdata studeras samt intervjuer med 
medarbetare som anses ha relevant information (Sörqvist, 2001).  Beroende på vilken typ 
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av information som finns sker insamlingen på olika sätt. Det finns olika typer av modeller 
vid hantering av numerisk eller verbal information. Vid datainsamling är det viktigt att 
värdera källorna för att hitta den mest relevanta informationen. Viktigt är även att 
identifiera problemet samt vilken typ av information som krävs. Då datainsamlingen 
utgör grunden för beslutsunderlaget är det viktigt att den inte är missvisande då även 
problemlösningen kommer att påverkas (Bergman & Klefsjö, 2007).     
 
Redovisa information 
Den insamlade informationen skall redovisas utifrån de behov som finns i verksamheten 
(Morse et al., 1987). Beroende på nivån i verksamheten rapporteras informationen olika. 
Ledningsgruppen får stor informationsbredd som täcker hela verksamheten medan 
avdelningarna får mer djup i informationen då den är inriktad specifikt till varje avdelning 
(Sörqvist, 2001). 
 
Konstruera modell för datainsamling av kvalitetsbristkostnader 
Projektteamet skall hitta ett systematiskt arbetssätt för framtida insamling av information. 
Det är även viktigt att kommunicera information kring arbetssättet för att få ökad 
förståelse hos användaren (Morse et al., 1987). Syftet med modellen är att få ett underlag 
för att förenkla framtida undersökningar (Sörqvist, 2001).      
 
Analysera mätsystemet 
Om tillvägagångssättet hittills har utförts korrekt är detta steg en bekräftelse på att 
mätsystemet är användbart för verksamheten (Morse et al., 1987). Det är viktigt att 
mätsystemet kontinuerligt utvärderas och vidareutvecklas för att ständigt förbättras 
(Sörqvist, 2001).   
 
Eliminera fel i modellen 
Under testperioden kontrollerar projektteamet fel och brister som uppkommer och 
omarbetar modellen efter ny information. Då alla fel inte kan uppskattas måste modellen 
kunna anpassas utifrån den information som samlas in (Morse et al., 1987).   
 
Expandera modellen 
När projektteamet är tillfredsställda med modellens utformning och funktion skall den 
expanderas till hela verksamheten (Morse, et al., 1987). För att lyckas med expanderingen 
av modellen är det viktigt att alla medarbetare har tillräcklig kunskap om den (Sörqvist, 
2001). Att låta nya medarbetare ingå i projektteamet kan vara en fördel för att modellen 
skall fungera effektivt. De nya medarbetarna minskar risken för att arbetet med modellen 
sker på rutin (Morse, et al., 1987).   

3.2.3 Analysering 
Det finns ett antal metoder att använda när insamlad information skall analyseras. 
Exempel på metoder är paretodiagram och träddiagram. Dessa är användbara vid såväl 
identifiering som analysering av olika kvalitetsproblem (Reid & Sanders, 2005). Vid 
analys av kvalitetsbristkostnader är även beräkning av relationstal användbart (Sörqvist, 
2001). Nedan presenteras metoderna mer utförligt.  
 
Paretodiagram används för att identifiera kvalitetsproblem i relation till hur allvarliga 
felen är. Fördelen med paretodiagram är att det är lätt att urskilja vilka problem som är 
mest väsentliga (Reid & Sanders, 2005). Många gånger visar paretodiagram att endast ett 
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få antal fel står för en stor del av den totala kvalitetskostnaden i verksamheten, den så 
kallade ”80–20-reglen” (Bergman & Klefsjö, 2007). Regeln innebär att 20 % av felen 
uppgår till 80 % av kostnader (Besterfield, 2004).  
 
Träddiagram är användbart när problem, synpunkter eller åtgärdsförslag behöver brytas 
ned på en mer hanterbar nivå (Bergman & Klefsjö, 2007). Diagrammet syftar till att ge en 
övergripande bild över hur aktiviteter i verksamheten är sammanlänkade och på så vis 
öka möjligheterna att hitta avvikelser (Zineldin, 2000). En fördel är om träddiagrammet 
upprättas av ett team, eftersom det kan vara svårt för en enskild medarbetare att förstå 
hela begreppet som skall brytas ned (Besterfield, 2004). Exempel på användning av 
träddiagram är vid nedbrytande av kvalitetsbristkostnader i en verksamhet. Kostnaderna 
bryts ned i olika aktiviteter som orsakar kostnaderna, så kallade kostnadsdrivare. 
Nedbrytningen kan ske tills dess att enskilda orsaker till kvalitetsbristkostnaderna 
fastställts (Sörqvist, 2001).  
 
Träddiagram 
 

 
FIGUR 3.2. Träddiagram 
Källa: Sörqvist, 2001, s. 61. 
 
Relationstal kan användas när identifierade kvalitetsbristkostnader skall analyseras. 
Kvalitetsbristkostnaderna sätts i relation till en lämplig bas exempelvis självkostnad, 
tillverkningskostnad eller omsättning. Fördelen med relationstal är att mätningar kan 
göras över tiden och jämföras. Mätningarna är inte beroende av verksamhetens storlek, 
omsättning eller andra påverkningar, utan basen kan förändras baserat på hur 
omständigheter förändras (Sörqvist, 2001).    

3.2.4 Problem 
Sörqvist (2001) beskriver tio problem vid mätning av kvalitetsbristkostnader. Dessa 
problem återfinns i hela verksamheten och kan påverka mätningen negativt.   
 
Omfattning. Det har visat sig att verksamheter många gånger samlar in information som 
är bristfällig och detta påverkar resultatet. Verksamheter fokuserar enbart på 
kvalitetsbristkostnader som uppkommer i produktionen och utelämnar övriga 
avdelningar. Detta ger inte en rättvisande bild över totalkvaliteten (Sörqvist, 2001).  
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Mål. Definitionerna av målen är ofta för allmänt utformade för att anses vara användbara. 
Verksamheter inriktar sig främst på mål som resulterar i rapporter snarare än användning 
av kunskaper kring felen (Sörqvist, 2001).  
 
Definition. Det kan uppstå oenigheter i verksamheter om vad som skall anses vara 
kvalitetsbristkostnader. Verksamheter som misslyckats med att mäta kostnaderna är de 
verksamheter som stannat i diskussionen om definitionerna och då kan risken öka för att 
inte hitta rätt kostnader (Sörqvist, 2001).  
 
Ansvar. Diskussionen om vem som bär ansvaret för uppkomsten av en bristkostnad leder 
liksom förra problemet till oenigheter i verksamheter. Verksamheter som haft framgång i 
sitt arbete med kvalitetsbristkostnader använder generellt enkla metoder för 
ansvarsfördelningen, vilket minskar risken för diskussioner (Sörqvist, 2001).  
 
Mätmetoder. Det finns två problem vad gäller mätningen av kvalitetsbristkostnader, dels 
med användningen av olämpliga redovisningssystem men även med användningen av för 
svåra mätsystem. Vissa redovisningssystem lämpar sig inte för mätning av 
kvalitetsbristkostnader och det saknas ibland kunskap hos medarbetarna för att använda 
specifika mätsystem (Sörqvist, 2001).  
 
Ledningen. Lågt engagemanget hos ledningen kan leda till dåligt motiverad personal. Det 
är viktigt att ledningen har förståelse och tar del av rapporter om kvalitet för att kunna 
uppmuntra medarbetarna till förändringar (Sörqvist, 2001).  
 
Personalen. Medarbetarna har en stor funktion i kvalitetsarbetet och därför är det viktigt 
att deras inställning är positiv. Genom utbildning och kontinuerlig information kan 
verksamheter minska risken för negativ inställning hos medarbetarna (Sörqvist, 2001).  
 
Noggrannhet. Ledningen i en verksamhet behöver bra underlag för att kunna ta beslut 
angående kvalitetsarbetet. Därför att det viktigt med noggrannheten i mätningarna av 
kvalitetsbristkostnader för att underlaget skall anses vara pålitligt (Sörqvist, 2001). 
 
Implementering. Vid implementeringen är det viktigt att redan vid första försöket nå 
framgång med arbetet för att undvika negativa inställningar som kan uppkomma vid 
misslyckade försök. Det lönar sig inte att skynda på arbetet om verksamheten inte har ett 
bra utarbetat kvalitetssystem (Sörqvist, 2001).  
 
Jämförelser. Det är viktigt att verksamheter inte jämför sig med andra verksamheter som 
haft framgång med kartläggning av kvalitetsbristkostnader. Detta för att varje verksamhet 
är individuell och måste hitta sitt eget arbetssätt kring kvalitet (Sörqvist, 2001).    
 
Dessa problem är viktiga att verksamheter har i åtanke vid arbetet med att förbättra 
kvaliteten och identifiera kvalitetsbristkostnader (Sörqvist, 2001). 

3.3 Kvalitetsledning 
Kvalitetsledning innebär ”Samordnade aktiviteter för att leda och styra en organisation 
med avseende på kvalitet.” (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 506). Ett 
kvalitetsledningssystem syftar till att stödja verksamheter i att upprätthålla god kvalitet i 
såväl produktionen som i hela organisationen. Genom dokumentation av arbetsrutiner blir 
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det lättare att systematiskt förbättra och styra verksamheten mot uppsatta mål (IVF, 
2001).    
 
Ett kvalitetsledningssystem är uppbyggt utifrån handlingsplaner, rutiner och arbetsflöden. 
Dessa arbetsflöden kan motsvaras vid verksamheters processer som kan ses som en kedja 
av aktiviteter. Genom att aktiviteterna är upprepbara finns det möjlighet för verksamheter 
att förändra och förbättra dem. Det är därför viktigt att dessa processer är väl 
strukturerade för att underlätta förbättringsarbetet (Klefsjö, 2011).  

3.3.1 Processledning 
Processledning innebär att dela in verksamheten i olika processer som tillsammans skall 
utgöra ett flöde av aktiviteter för att uppnå verksamhetens uppsatta mål. För att lyckas 
med ett processbaserat ledningssystem är det grundläggande att verksamhetens ledning är 
väl införstådda med att processerna styr hela organisationen (Rosam & Peddle, 2004). 
Processerna utgör kärnan i organisationen och skall vara utformade med avsikt att uppnå 
uppsatta strategiska mål. De så kallade kärnprocesserna är det processer vars utfall 
åstadkommer verksamhetens resultat (Gryna, 2000). Identifieringen av kärnprocesserna 
skall beskriva verksamheten utifrån kundens perspektiv, skapa en helhetsbild över 
organisationen, visa verksamhetens viktigaste delar och klargöra hur dessa delar 
samverkar för att skapa en helhet (Ljungberg & Larsson, 2001). För att kunna uppnå 
maximal effekt med varje process fodrar det att processerna är tvärfunktionella. Det 
innebär att olika avdelningar inom verksamheten samarbetar för att utföra aktiviteterna i 
processen. För att uppnå önskat resultat med processerna krävs det att det finns en 
processägare som ansvarar för aktiviteterna hos medarbetarna som deltar i processen 
(Besterfield, 2004).  
 
För att få en bättre förståelse hos medarbetarna över hur varje process är uppbyggd kan en 
processkarta upprättas. Den beskriver hur insatser till processen som genom ett flöde av 
aktiviteter omvandlas till ett resultat. 
 
Grundläggande processkarta 

 
FIGUR 3.3. Grundläggande processkarta 
Källa: Rosam & Peddle, 2004, s. 38. 
 
Den slutgiltiga processkartan kan bestå av symboler för att underlätta förståelsen av hur 
aktiviteterna är uppbyggda. Vidare bör den även beskriva händelseförloppet genom hela 
processen och ha ett tydligt definierat utfall för att minska risken för misstolkningar 
(Besterfield, 2004). När processkartan är klar är nästa steg att lägga till stödjande 
information till varje steg i processen för att visa hur aktiviteten skall utföras. Detta stöd 
kan liknas vid en rutinbeskrivning eller arbetsinstruktioner som tas utifrån en bedömning 
att utan denna information kan det uppkomma en avvikelse vid utförandet (Rosam & 
Peddle, 2004). 
 
Karakteristiskt för en bra uppbyggd process är bland annat att den har en processägare, 
det vill säga att det finns en person som ansvarar för att processen fungerar och presterar 
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som planerat. Det är även viktigt att varje process har ett tydlig början och slut och att 
arbetsuppgifterna inom processen är väl dokumenterade. Slutligen skall det utföras 
regelbundna mätningar som baseras på statistiska metoder för att jämföra utfallen och 
säkerställa att processerna producerar stabila resultat med små variationerna (Egnell, 
1994). Processer kan kategoriseras utifrån olika modeller. En av modellerna delar in 
processerna i operativa-, stöd- och ledningsprocesser (Ax, et al., 2009).  
 
Processindelning 

 
FIGUR 3.4. Processindelning 
Källa: Bergman & Klefsjö, 2007, s. 473. 
 
Operativa processer ger ett direkt värde till verksamhetens kunder (Egnell, 1994). De kan 
även kallas för kärnprocesser och kan kopplas till förädlingskedjan i verksamheten. 
Exempel på dessa processer är försäljning, produktion och leverans (Ax et al., 2009).  
 
Stödprocesser skapar indirekt värde för kunden och skall bidra med resurser till de 
operativa processerna (Egnell, 1994). Stödprocesserna kan vara exempelvis inköp, 
rekrytering, kvalitetssäkring och underhåll (Ax et al., 2009).   
 
Ledningsprocesser är till för att kontrollera och strukturera upp den administrativa delen i 
verksamheten. Den har även uppgiften att besluta om organisationens mål och strategier 
(Egnell, 1994). Dessa är exempelvis redovisning, budgetering och marknadsanalys (Ax et 
al., 2009). 
 
Ett annat sätt att kategorisera processer på är genom huvudprocesser, delprocesser och 
aktiviteter. Detta är en hierarkisk uppdelning där huvudprocesserna fördelas ned i 
delprocesser som är uppbyggda av olika aktiviteter (Ax et al., 2009).  
 
Verksamheter som är kundorienterade innebär att de har kunden i fokus och arbetar efter 
att skapa mervärde för kunden. Verksamhetens organisationsfunktion är uppbyggd som 
en värdekedja i en serie processer och aktiviteter som syftar till att skapa kundvärde och 
tillgodose kundbehov. I ett värdekedjeperspektiv fokuserar verksamheten på de aktiviteter 
som bidrar till kundvärdet och försöker minimera de som inte bidrar (Besterfield, 2004). 
Kvalitetsutveckling innebär även att förändra synsättet hos medarbetarna till att aktivt 
arbeta med att ständigt förbättra verksamheten. Detta skall bidra till att hela verksamheten 
uppnår bättre kvalitet och ökar sin kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2007). Det 
finns olika modeller att arbeta efter för att förbättra verksamheten och öka 
konkurrenskraften, några exempel är PDCA och FMEA (Klefsjö, 2011).  
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3.3.2 PDCA-cykeln 
PDCA-cykeln är en förbättringsmodell som hjälper till att systematiskt angripa problem. 
Det är viktigt att prioritera de problem som har störst besparingspotential. PDCA-cykeln 
står för Plan, Do, Check och Act som på svenska översätts till Planera, Göra, Studera och 
Lära. När alla steg är utförda och problemet åtgärdat, angrips nästa problem utifrån 
samma modell (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Planera. Första steget i förbättringsmodellen innebär att identifiera problem som uppstått 
i verksamheten och analysera dessa (Johnson, 2002). All relevant information samlas in 
och används sedan för att hitta lösningen på problemet (Owens, 2006).   
 
Göra. Därefter skall en arbetsgrupp utses som är ansvariga för att utföra åtgärden på 
problemet samt att redovisa resultatet. Det är viktigt att information om förändringen till 
medarbetarna är god (Owens, 2006).   
 
Studera. När åtgärderna utförts är det viktigt att analysera utfallet och kontrollera så att 
målet har uppnåtts. Har målet uppnåtts fortsätter arbetet i sista steget, har det inte uppnåtts 
måste problemet angripas på nytt igen i första steget (Johnson, 2002).   
 
Agera. Har syftet och målet med arbetet uppnåtts, skall åtgärden standardiseras i 
verksamheten för att minska risken att problemet uppstår igen (Johnson, 2002). Det är 
viktigt att resultatet presenteras för hela verksamheten för att skapa förståelse för 
förbättringsarbete (Owens, 2006).    

3.3.3 FMEA 
FMEA är en feleffektanalys som används i förebyggande syfte för att undvika 
felmöjligheter som kan ge otillfredsställda kunder (von Ahsen, 2008). FMEA bygger på 
att analysera de fel som kan uppkomma i verksamhetens processer för att förebygga 
feluppkomsten (Dale, 1999). Genom att värdera och väga samman felet utifrån 
felsannolikhet, allvarlighetsgrad och upptäcktssannolikhet får verksamheten ut ett 
riskprioritetstal som representerar konsekvensen av felet (Bergman & Klefsjö, 2007). 
Felsannolikheten mäts i en skala från 1-10, där 1 innebär osannolik uppkomst medan 10 
är mycket hög sannolikhet att felet uppkommer. Även allvarlighetsgraden mäts i en skala 
från 1-10, här innebär dock 1 ingen inverkan på produkten eller processen medan 10 
innebär fel som kan påverka personsäkerheten. Upptäcktssannolikheten mäts utifrån hur 
effektiv kontrollen är att upptäcka felet. I denna skala står 1 för fel som alltid 
uppmärksammas och 10 för osannolikheten att felet upptäckts. Riskprioritetstalet fås fram 
genom att de tre utfallen multipliceras (Britsman, Lönnqvist & Ottosson, 1993). Det finns 
många fördelar med feleffektanalys. Metoden är enkel, lätt att förstå, det krävs inte 
mycket resurser och ingen dyr utrustning (Bergman & Klefsjö, 2007). Den är även 
flexibel eftersom resultatet kan användas trots att tillvägagångssättet inte utförts korrekt. 
Svårigheter med feleffektanalys kan istället vara bedömningssituationer.  I analysarbetet 
måste det tas mycket beslut utifrån egna värderingar, vilket kan göra att utfallet av FMEA 
kan variera beroende på vem som utför den (Britsman et al., 1993).   

3.4 Självkostnadskalkyler 
Självkostnadskalkylering görs för att fördela ut samtliga kostnader i verksamheten på 
respektive produkt och på så vis få fram en fullständig kostnadsfördelning. Det finns två 
huvudmodeller för självkostnadskalkylering; periodkalkylering och orderkalkylering. 
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Periodkalkylering innebär att verksamheten inriktar kalkylerna på processer medan 
orderkalkylering inriktar sig på kund och påläggskalkylering. Inom orderkalkylering finns 
det två typer av kalkyler; påläggsmetoden och aktivitetsbaserad självkostnadskalkylering 
även kallad ABC-kalkylering (Ax et al., 2009). Den främsta skillnaden mellan dessa två 
typer är att omkostnaderna i påläggsmetoden förändras i proportion med 
tillverkningsvolymen medan omkostnader i ABC-kalkylen är oberoende av 
tillverkningsvolymen (Gerdin, 1995).   

3.4.1 Activity Based Costing 
Centrala begrepp i ABC-kalkylering är aktiviteter och kostnadsdrivare. En aktivitet är en 
uppgift eller ett moment som utförs. Detta innebär att verksamheter är uppbyggd av 
aktiviteter där varje aktivitets kostnader orsakas av olika faktorer som kallas för 
kostnadsdrivare. Det finns fem steg för att fördela kostnader på olika kalkylobjekt i 
verksamheten (Ax et al., 2009).    
 
Fördelning av omkostnader 

 
FIGUR 3.5. Fördelning av omkostnader 
Källa: Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 147.  
 
Identifiera direkt kostnader innebär att fördela de kostnader som kan hänföras direkt på 
kalkylobjekten. Exempel på direkta kostnader är materialkostnader och kostnader för 
nedlagd arbetstid (Ax et al., 2009). 
 
Bestäm aktiviteter och fördela kostnader till aktiviteter. För att få en helhetsbild är det 
viktigt att fastställa relevanta kriterier för vad som anses vara en aktivitet. Det innebär att 
de aktiviteter som inte har så stor påverkan på kostnaden för kalkylobjektet kan slås 
samman, för att få kalkylen mer hanterbar. Därefter fördelas först de direkta kostnaderna 
och sedan de indirekta kostnaderna, på aktiviteter som de orsakas av (Ax et al., 2009).    
 
Bestäm kostnadsdrivare utifrån tre olika kategorier; transaktioner, tid och intensitet. 
Transaktionsrelaterade kostnadsdrivare mäter förekomsten av olika aktiviteter, 
exempelvis antal inköp, fakturor och leveranser. De tidsrelaterade kostnadsdrivarna mäter 
tiden för utförandet av aktiviteten. Intensitetsrelaterade kostnadsdrivare är sådana 
kostnader som tillkommer när kalkylobjektet behöver specialistkunskap (Ax et al., 2009).     
 
Fastställ volym för kostnadsdrivare och aktivitetssatser. Volymen för kostnadsdrivare är 
den tillgängliga kapaciteten för att utföra aktiviteten. Aktivitetssatsen beräknas som 
kostnaden för tillgänglig aktivitetskapacitet i förhållande till den tillgängliga 
aktivitetskapaciteten (Ax et al., 2009).    
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Beräkna kalkylobjektets kostnad. Här sammanställas kostnaderna för kalkylobjektet för 
att få fram den slutliga aktivitetskostnaden. Det är viktigt att poängtera att kostnader som 
inte kan hänföras till aktiviteter skall inte tas med i kalkylen (Ax et al., 2009).  
 
Fördelarna med ABC-kalkylering är att kalkylsystem ger möjlighet till olika slags 
analyser. Systemet är flexibelt och bidrar till att olika underlag enkelt kan tas fram vid 
behov. Kalkylen är lättförstålig för utomstående och ger en synlig bild av 
kostnadsfördelning i verksamheten. Vidare bidrar kalkylsystemet till underlag för 
förbättringsarbetet och processtyrning (Ax et al., 2009).   
 
Kritik mot ABC-kalkylering är svårigheten med att dela in hela verksamheten i ett 
aktivitetsbaserat kalkylsystem och bestämma relevanta aktiviteter. För att en aktivitet 
skall vara relevant krävs det att den upprepas på ett processliknande sätt, därför är ABC-
kalkylering inte lämplig för alla verksamheter. En annan svårighet är att informationen i 
en ABC-kalkyl ger en bild av historiska kostnader och detta kan leda till att 
beslutsunderlaget har begränsningar. Därför är det viktigt att vara medveten om dess 
begränsningar för att inte fatta beslut på vilseledande information (Gerdin, 1995).  
 
ABC-kalkylering har stark koppling till kvalitetsbristkostnader då båda begreppen 
fördelar kostnader utifrån aktiviteter. ABC fördelar kostnaderna på de ställen där de 
uppstår medan arbetet med kvalitetsbristkostnader syftar till att följa upp fel och brister på 
aktivteter (Bergman & Klefsjö, 2007). Campanella (1999) beskriver en femstegmodell 
vid användning av ABC-kalkylering för att identifiera kvalitetsbristkostnader. Första 
steget innebär att identifiera alla aktiviteter som kan kopplas sammans med förebyggande 
kostnader och kontrollkostnader. Det innebär även att identifiera resultatet som kan 
kopplas till de interna och externa felkostnaderna. I steg två bestäms kostnaderna för alla 
aktiviteter. Steg tre innebär att identifiera de aktiviteter som drar fördel av de 
förebyggande kostnader och kontrollkostnader och som i sin tur påverkar de interna och 
externa felkostnaderna. I fjärde steget konstrueras en ABC-kalkyl utifrån de identifierade 
kostnaderna i de olika kategorierna. I sista steget skall kostnaderna fördelas utifrån de 
produkter som förorsakar dem (Campanella, 1999).   

3.5 Sammanfattning 
Kvalitetsarbetet i en verksamhet bidrar till att upprätthålla en jämn nivå av producerade 
produkter med hög kvalitet och ett effektivt arbetssätt för att möta kunders förväntningar 
(Besterfield, 2004). En kundfokuserad verksamhet måste kontinuerligt arbeta med att 
ständigt förbättra verksamhetens processer och aktiviteter för att kunna möta kundernas 
behov och förväntningar (Evans & Lindsay, 2010). För att detta förändringsarbete skall 
vara möjligt krävs det att alla medarbetare i verksamheten medvetet deltar i att 
upprätthålla detta kvalitetstänk. Det ständiga förbättringsarbete är grundtanken i TQM 
som betyder offensiv kvalitetsutveckling och som innebär att tillverka produkter med hög 
kvalitet, att öka produktiviteten och att minska kostnaderna (Besterfield, 2004). Genom 
att förbättra och förändra processer i verksamheten kan kostnader som uppstår vid 
omarbete och brister reduceras (Bergman & Klefsjö, 2007). Begreppet 
kvalitetsbristkostnader är de kostnader som inte skapar mervärde för kunden. Det är 
viktigt för en verksamhet att identifiera dessa kostnader då tidigare undersökningar i 
svensk industri visar att kvalitetsbristkostnader kan uppgå till 10-30 % av omsättningen 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Kvalitetsbristkostnader kan kategoriseras i förbyggande 
kostnader, kontrollkostnader samt interna och externa felkostnader. Denna kategorisering 
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syftar till att visa hur de interna och externa felkostnaderna kan reduceras genom att öka 
de förebyggande kostnaderna samt kontrollkostnaderna (Juran & Godfrey, 2000).  
 
Vid mätning av kvalitetsbristkostnader kan det finnas svårigheter att identifiera vilka 
kostnader som beror på bristande kvalitet men även att bedöma hur stora de är. För att 
underlätta mätningen kan kostnaderna delas in i fem nivåer beroende på hur synliga i 
verksamheten de är. Denna nivå indelning kan liknas vid ett isberg där de synliga 
kostnaderna ligger ovanför ytan medan de dolda som inte är synliga ligger under ytan 
(Sörqvist, 2000). Kartläggning av kvalitetsbristkostnader kan utgå från ett 
tillvägagångssätt på tolv steg. Det underlättar arbetssättet vid identifieringen för att göra 
det effektivt och mindre tidskrävande (Morse et al., 1987). Vid analysering av den 
insamlade informationen finns det ett antal metoder att utgå ifrån. Exempel på dessa 
metoder är paretodiagram, träddiagram och relationstal (Bergman & Klefsjö, 2007). 
Arbetet med att kartlägga kvalitetsbristkostnader i en verksamhet kan stöta på problem 
vid mätning. Sörqvist (2001) tar upp tio vanliga problem som är viktiga för verksamheter 
att ha i åtanke under processens gång. 
 
En verksamhet som identifierar kvalitetsbristkostnader måste ha ett 
kvalitetsledningssystem. Ett kvalitetsledningssystem kan vara uppbyggt som processer 
som innehåller aktiviteter, arbetsrutiner och instruktioner (Klefsjö, 2011). Dessa processer 
syftar till att styra verksamheten till att nå de uppsatta strategiska målen (Rosam & 
Peddle, 2004). Detta flöde av processer kan vara uppbyggt som en värdekedja som startar 
med inköp av material och som slutar med färdig levererad produkt (Ax et al., 2009). 
Processerna i en verksamhet kan delas in i ledningsprocesser, operativa processer och 
stödprocesser. De operativa processerna skall vara kärnan i verksamheten och deras utfall 
tillsammans skall resultera i färdig produkt. Ledningsprocesser skall vara de som styr 
verksamheten medan stödprocesserna skall ses som ett stöd till de operativa processerna 
(Egnell, 1994). För att ständigt förändra och förbättra dessa processer finns det modeller 
att utgå ifrån vid angripandet av brister i arbetet. Två exempel på dessa modeller är 
PDCA och FMEA (Klefsjö, 2011).  
 
Fördelningen av kostnader på de aktiviteter som uppkommer vid en kvalitetsbrist kan 
fördelas enligt ABC-kalkylering. Det innebär att samtliga kostnader i verksamheten 
fördelas ner på respektive aktivitet och kostnadsdrivare. Det finns en femstegsmodell som 
tillvägagångssätt vid fördelning av kostnader (Ax et al., 2009). Kvalitetsbristkostnader 
och ABC-kalkylering har en stark koppling till varandra då båda begreppen fördelar 
kostnader utifrån aktiviteter (Bergman & Klefsjö, 2007). För att en aktivitet ska vara 
relevant krävs det att den utförs på ett processliknande sätt, det vill säga att den är 
upprepbar och det finns möjlighet att förändra och förbättra (Gerdin, 1995). Därmed 
underlättar det att verksamheten är uppbyggd i ett kvalitetssystem i form av processer när 
kvalitetsbristkostnader skall identifieras. 
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4 Empirisk metod 
________________________________________________________________________ 
Det avsnitt börjar med en presentation av verksamheten där fallstudien utförs. Vidare 
presenteras en sammanställning av insamlad empiri utifrån de olika avdelningarna i 
verksamheten. Avsnittet avslutas med en sammanfattning.       

4.1 Företagspresentation 
Nordic Waterproofing AB är ett industriföretag i Höganäs kommun som tillverkar olika 
sorters tätskiktslösningar till bostäder och anläggningar. Deras två varumärken är Mataki 
och Trebolit, två erkända varumärken inom byggbranschen. Nordic Waterproofing AB 
finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. I Sverige ligger huvudkontoret tillsammans 
med produktionen och lager i Höganäs med totalt 65 anställda. Sedan 1 februari 2011 ägs 
Nordic Waterproofing AB av Axcel, som är en industriell och finansiell partner till 
medelstora bolag.  
 
NW arbetar med att ständig förbättra verksamheten med avseende på kvalitet. 
Kvalitetschefen har identifierat vissa aspekter som kan påverka slöseriet i verksamheten. 
Exempelvis analyserar Kvalitetschefen hur väl maskinerna används för att hitta de 
maskiner som inte generar värdeökning i verksamheten. En annan aspekt är väntetid i 
produktionen som Kvalitetschefen menar inte bidrar till något ökat värde och därför är det 
viktigt att hitta det optimala flödet. En annan viktig del i förbättringsarbetet på NW är att 
kunden ständigt är i fokus, därför mäts kundtillfredsställelsen varje år i verksamheten. 
NW fokuserar även på personalen för att skapa en trivsam arbetsmiljö och öka 
motivationen till att upprätta god kvalitet på såväl produkterna som på arbetsplatsen. 
Kvalitetschefen menar att mer hälsosam och motiverad personal bidrar till ökad 
effektivitet. En annan aspekt som bidrar till en trivsam arbetsplats är chefernas förmåga 
att leda sina medarbetare på ett korrekt sätt, därför sker det ständigt utveckling i form av 
utbildning inom ledarskap. 
 
Stefan Svensson är Kvalitet- och miljöchef på Nordic Waterproofing AB. Han ansvarar 
för kvalitetsarbetet i hela verksamheten. Det innebär att han analyserar kvalitetsutfall i 
produktionen och reklamationer samt åtgärdar eventuella avvikelser. Svenssons arbete 
innefattar reklamationsmöte och produktionsmöte som hålls veckovis på NW. På dessa 
möten går Svensson igenom vilka ärende som kommit in och vilka åtgärder som varje 
ärende har. Hans uppgift är att fördela ut ansvaret för varje ärende till den mest lämpliga 
medarbetaren samt att sätta upp deadlines för färdigställande. Svensson använder sig av 
datorsystemet CMS för att göra mätningar i verksamheten, där han för statistik på 
kundreklamationer, interna avvikelser och leverantörsavvikelser. Dessa mätningar 
presenterar Svensson i ledningsgruppen varje månad. Ledningsgruppen använder 
mätningarna som beslutsunderlag för var fokus på förbättringar skall ligga i 
verksamheten. Svensson har även arbetat med att identifiera kvalitetsbristkostnader i 
verksamheten utifrån en standardiserad modell, men vill gärna kartlägga alla tänkbara 
kostnader som uppkommer vid bristande kvalitet. Detta förslag presenterade Svensson för 
den dåvarande ledningsgruppen när han började på NW för drygt två år sedan. Svensson 
menar att vid den tidpunkten var inte ledningsgruppen mogen för att ta till sig modellen. 
Idag är det en ny ledningsgrupp som Svensson menar kan vara mer positiv till 
användandet av modellen. Vidare definierar Svensson kvalitet som verksamhetens 
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förmåga att leverera en produkt som motsvarar kundernas exakta förväntningar, varken 
bättre eller sämre.  

4.2 Processer 
Nordic Waterproofing AB är certifierade mot både ISO 9001 och ISO 14001. Det 
kvalitetsledningssystem som finns på NW är uppbyggt digitalt och finns tillgängligt för 
alla medarbetare i verksamheten. Allt material i systemet är kopplat till de rutiner och 
instruktioner som finns för deras olika processer. Detta för att systemet skall vara 
lätthanterligt för alla medarbetare. NW har identifierat ledningsprocesser, operativa 
processer samt stödprocesser. Alla processer är uppbygga utifrån olika aktiviteter som 
bildar ett flöde. Det sker både interna och externa revisioner av kvalitetsledningssystemet 
för att förändra och förbättra arbetet i processerna.  
 
Processidentifiering 

 
FIGUR 4.1. Processidentifiering 
Källa: Baserad på material från Stefan Svensson (2011-12-29).  
 
De ledningsprocesser som finns på NW är; Ständiga förbättringar, Ledningens 
genomgång, Strategi, mål & handlingsplaner, Kommunikation, Policy och Organisation, 
ansvar & kompetens. I dessa processer finns det beskrivet hur ledningen skall arbeta i 
verksamheten, hur övergripande mål och strategier utarbetas och uppdateras, hur mål och 
aktiviteter följs upp, hur kommunikationen i verksamheten skall ske samt hur det ständiga 
förbättringsarbetet skall fungera. De operativa processerna på NW är utformad som en 
förädlingskedja och innehåller Försäljning, Order/Planering, Produktion och 
Lager/Leverans. Till denna förädlingskedja finns tre stödprocesser; Marknad, 
Produktutveckling och Leverantör. Slutligen finns det identifierat fyra stödprocesser till 
hela verksamheten; HR, IT, Ekonomi och Kvalitet, miljö & arbetsmiljö.   

4.2.1 Leverantörsprocessen 
Empirin i detta avsnitt grundar sig på material som Kvalitetschef Stefan Svensson skickat 
via e-post samt intervju med Mats Lindborg, Inköpsansvarig. Leverantörsprocessen på 
NW består av fem aktiviteter. Varje aktivitet har sin definierade input och output samt 
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fyra stödjeben som skall tillhandahålla resurser till aktiviteten. Dessa stödjeben är resurser 
i form av vad och vem, KPI-mättal och metoder. Processen styrs genom datorsystemet 
CMS.  
 
Leverantörsprocessen 

 
FIGUR 4.2. Leverantörsprocessen 
Källa: Baserad på material från Stefan Svensson (2012-04-24).  
 
Behov av nytt material. I denna aktivitet skall inköpsansvarig fylla en behovsspecifikation 
på de material som skall köpas in. Denna specifikation skall fyllas i för att säkerställa att 
behovet av material inte strider mot de policys som finns på NW. Arbetsinstruktionen 
som är knuten till aktiviteten behandlar rutiner för hantering av kemiska produkter. 
Inköpsansvarig är processägare och övriga involverade är marknad & försäljning, 
utvecklingsavdelningen, MA/logistik, produktion/lager samt verkstad. Denna aktivitet 
startar då NW är i behov av nytt råmaterial, något som kan inträffa då NW får nya 
kundkrav eller när de utvecklar nya produkter. Aktiviteten resulterar sedan i en 
leverantörsspecifikation och eventuella prover.   
 
Leverantörsförfrågan. Denna aktivitet innebär att leverantörsspecifikationen från 
föregående aktivitet ligger till grund för en förfrågning av offert hos tänkta leverantörer. 
Det är inköpsansvarig som styr denna aktivitet som skall resultera i en komplett offert 
från leverantör. Informationen söks från Internet och genom benchmarking med Nordic 
Waterproofing Group.  
 
Val av leverantör. Aktiviteten startar med att inköpsansvarig går igenom de offerter som 
uppkom i förra aktiviteten samt eventuella leverantörers ekonomiska situation och diverse 
prover. Utifrån dessa aspekter utvärderas de tänka leverantörerna och sedan väljs två 
leverantörer varav en skall vara huvudleverantör. Aktiviteten resulterar i accepterad offert 
samt ifylld inköp och logistikdata.  
 
Uppläggning av leverantör. Den accepterade offerten ligger till grund för denna aktivitet 
som går ut på att leverantören registreras i affärssystemet DAX. Resultatet av aktiviteten 
är en beställning till leverantör. I denna aktivitet är MA/logistik, marknad och controller 
involverad.  
 
Leverantörsuppföljning. Denna aktivitet innebär att inköpsansvarig gör en uppföljning av 
leverantören genom att kontrollera registrerade avvikelser på material mot avtalen och 
leverantörscertifikat. Leverantören blir kategoriserad som A, B eller C leverantör. 
Uppföljningen resulterar i beslut om utveckling eller avveckling av samarbetet. Övriga 
involverade är MA/logistik, utvecklingsavdelningen samt marknadsavdelningen.  
!
Mats Lindborg är både VD och ansvarig för inköp på Nordic Waterproofing AB. Han 
uppskattar att 30 % av hans arbetstid fokuseras på inköp. Lindborgs huvuduppgifter som 
inköpsansvarig är att skriva avtal med verksamhetens huvudleverantörer. Han ansvarar 
för inköp av produktionens huvudkomponenter. Lindborg förklarar att det enbart finns ett 
antal leverantörer för varje komponent vilket ger NW färre valmöjligheter vad gäller 
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leverantörer. Lindborg menar därför att relationerna blir mer långsiktiga och ofta skrivs 
flerårsavtal med dessa leverantörer. Detta är en av anledningarna till att inköpsansvaret 
inte kräver så mycket resurser och därför kan Lindborg ha en delad position i 
verksamheten. Inköp på NW sker kvartalsvis och det innebär att Lindborgs arbete som 
inköpsansvarig varierar under ett år. Han nämner att när det närmar sig ett nytt kvartal 
lägger han ned mer resurser på inköpsarbetet. Som inköpsansvarig har Lindborg kontakt 
med utvecklingsavdelningen, produktionsavdelningen och MA-avdelningen. Vid större 
förändringar och produktutveckling har han även kontakt med marknadsavdelningen.    
 
Lindborg berättar att ett tiotal leverantörer står för 75 % av inköpen på NW och övriga 25 
% utgörs av mellan 250-300 stycken leverantörer. Av dessa leverantörer arbetar han 
endast med huvudkomponenternas leverantörer, där han har kontakten med deras säljare. 
NW arbetar främst med europeiska leverantörer och strävar alltid efter att ha minst två 
leverantörsalternativ. Lindborg förklarar att de huvudkomponenter som han ansvarar för 
har ett varierande pris, vilket innebär att han måste vara noggrann i planeringen av inköp. 
Då det köps in för stora summor är NW väldigt känsliga för variation på priset. En del 
komponenter köps in månadsvis och då är det månadspriser som styr val av leverantör. 
Lindborg förklarar att leverantörerna levererar en komponent som skall fungera i de 
produkter som NW tillverkar, därför är det mycket viktigt att teknikavdelningen har nära 
samarbete med leverantörernas tekniska avdelningar. Detta samarbete är mer omfattande 
än det samarbete som Lindborg har med leverantörernas säljare. Lindborg är noga med att 
ha tydliga specifikationer på material som verksamheten köper in, då NW inte 
kvalitetssäkrar leveranser. Då materialet går direkt från leverans till produktion är det 
viktigt att leverantörerna kan garantera kvaliteten på det levererade materialet. Utöver 
kvaliteten på materialet ställer NW även krav på att leverantörerna är ISO-certifierade 
med avseende på kvalitet och miljö och att de uppfyller de lagstadgade kraven. NW har 
även en klausul för förbud mot barnarbete och detta dokument måste deras 
underleverantörer underteckna. Slutligen väljs leverantörer baserat på komponenternas 
pris och jämn produktkvalitet. På motsatt vis ställer leverantörerna krav främst på att 
betalningen sker i rätt tid. Då leverantörerna inte alltid kan leverera enligt specifikationer 
från NW, vill de att NW accepterar de råmaterial som kan erbjudas. I möjligaste mån vill 
de även ha prognoser för framtida beställningar.  
 
Det vanligaste problemet som uppstår är när leverantörerna levererar fel enligt 
specifikationerna. Lindborg förklarar att när detta problem uppstår har oftast 
komponenterna hunnit gå till produktion och blivit färdiga produkter. Diskussionen 
handlar då om huruvida leverantören skall ersätta NW för den levererade komponenten 
eller för den färdigställa defekta produkten. Lindborg förklarar att inköp motsvarar flera 
hundra miljoner per år och därför är leverantörerna väldigt angelägna att lösa dessa 
problem. Övriga problem som Lindborg ställs inför är det varierande priset på 
komponenterna. I deras produktkalkyl representerar råmaterial ca 75 % och inköp 
påverkar då lönsamheten i verksamheten därför är det viktigt att Lindborg planerar 
inköpen noggrant och gör beställningar vid rätt tillfälle. Det innebär dock att det kan bli 
en högre kapitalbindning men Lindborg menar att detta är nödvändigt. Vid problem är 
Lindborg tydlig med att informera leverantörerna i god tid för att de skall vara delaktiga i 
problemlösningen. Lindborg beskriver processen som tillkommer vid problem. När 
leverantörer inte uppfyller sina kvalifikationer syns det i produktionen. Därefter görs en 
avvikelse som sedan tas upp på det reklamationsmöte som hålls varje vecka. Om det 
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framkommer att leverantören är den ansvarige går Lindborg in och korresponderar med 
leverantören. Lösningen blir oftast ersättning eller kreditering.   
 
Lindborg definierar god kvalitet som verksamhetens förmåga att leverera produkter som 
motsvarar deras kunders förväntningar. Han menar även att god kvalitet innebär att 
leverera exakt det kunden förväntar sig, varken bättre eller sämre. Vad gäller 
kvalitetsarbetet i verksamheten säger Lindborg att ”bra kan alltid bli bättre”. Han anser att 
kvalitetsarbetet är väl anpassat efter verksamheten och att de har funnit en tillräcklig nivå 
att arbeta efter. Lindborg anser sig vara väl insatt i verksamhetens kvalitetsarbete och 
menar att som inköpsansvarig är det viktigt att ha förståelse för arbetet med kvalitet. 
Lindborg berättar att NW endast fick tre små avvikelser vid den senaste externa 
kvalitetsrevisionen, vilket påvisar hur väl utvecklat deras kvalitetsarbete är i 
verksamheten. Avslutningsvis säger Lindborg att de måste vara bäst på inköp i deras 
bransch, det är det viktigaste för NW. 

4.2.2 Produktionsprocessen 
Empirin i detta avsnitt grundar sig på material som Kvalitetschef Stefan Svensson skickat 
via e-post samt intervju med Produktionsledare Christer Cronqvist. Produktionsprocessen 
består av sex delprocesser; blandning, tre tillverkningslinjer, plastning/emballering samt 
tekniskt underhåll. Varje tillverkningslinje består sedan av sju aktiviteter. Dessa 
aktiviteter är uppbyggda på samma sätt som övriga aktiviteter.  
 
Produktionsprocessen 

 
FIGUR 4.3. Produktionsprocessen 
Källa: Baserad på material från Stefan Svensson (2011-12-19).  
 
Blandning. Här blandas asfalt med andra material såsom kalk och polymerer, utifrån ett 
angivet recept. För att processen skall kunna starta krävs det att planeringsavdelningen 
skickar en tillverkningsorder och ett asfaltrecept. På denna aktivitet arbetar en 
medarbetare med att blanda asfalten för att sedan skicka blandningen till lagringstankar 
som skall användas i tillverkningen. Problem som kan uppstå är att blandningen är 
felaktigt gjort. Detta problem stör inte produktionen tidsmässigt med påverkar produktens 
kvalitet. Cronqvist menar att blandningen är hjärtat i produktionen och det är viktigt att 
maskiner och lagringstankar är i gott skick.  
 
I de tre tillverkningslinjerna är delaktiviteterna identiska men de skiljer sig åt vad gäller 
rutiner, instruktioner och recept. En tillverkningslinje innehåller avrullning, impregnering, 
beläggning, beströing, kylning, upprullning och stapling.  
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Avrullning. I denna aktivitet skall stommaterialet transporteras till rätt tillverkningslinje. 
Här arbetar en avrullare och en maskinförare. Maskinföraren ansvarar för att stommen 
kommer till rätt ställe i rätt tid och avrullaren godkänner att stommen är hel samt 
förebereder den för skarvning. I denna aktivitet finns det angivna arbetsinstruktioner som 
skall följas. Cronqvist beskriver två typer av fel i avrullningen, dels mekaniska/elektriska 
fel men även råmaterialfel. Då NW inte gör några kvalitetskontroller på inkommande 
material upptäcker de inte fel på levererade stommar förrän de sätts i produktionen.    
   
Impregnering. Maskinföraren transporterar stommen från avrullningen till denna aktivitet, 
för att sedan blötlägga den med asfalt. Maskinföraren har även i denna aktivitet noga 
instruktioner för hur arbetet skall utföras. Cronqvist ser inga större problem i denna 
aktivitet då maskinen är konstruerad för att klara av kortare stopp utan att störa 
produktionen.  
 
Beläggning. Den färdigimpregnerade stommen förs vidare genom tillverkningen för att 
sedan beläggas med asfalt. Här skall maskinföraren dels kontrollera temperatur och 
tjocklek på beläggningen samt att pumpar och ventiler är korrekt inställda. De speciella 
beläggningsvalsarna skall även ställas in enligt ett givet recept. Problem som kan uppstå i 
beläggningen är felaktig temperatur. Cronqvist förklarar att skillnader i temperaturer ger 
avvikande kvalitet på produkten. Det finns en toleransnivå på temperaturen men 
Cronqvist menar att det är svårt att kontrollera den. Han tillägger dock att även om 
temperaturen ligger över eller under toleransnivå sker det ingen kassation av produkten.    
 
Beströing. I denna aktivitet beströs stommen med sand eller skiffer, alternativt ingenting 
beroende på stomme. Här är det maskinföraren och avrullaren som utför arbetet. 
Avrullaren ansvarar för att allt material utom den impregnerade stommen finns tillgänglig 
på aktiviteten samt att ställa in sandkant och remsor så att bredd och längd stämmer 
överens med receptet. Några problem med beströing med sand uppstår sällan utan det är 
beströing med skiffer som är det största problem i aktiviteten. Då skiffer är ett 
naturmaterial kan det ge en färgskiftning på produktion, vilket inte leder till sämre 
kvalitet. Däremot kan kunder klaga på utseendet när tätskiktet lagts på tak.     
 
Kylning. Här skall stommen kylas med i ett kylrum. Här sker ingen förändring på själva 
produkten utan endast omgivningen den befinner sig i. Det är maskinförarens uppgift att 
reglera kylningen genom att hålla en viss hastighet på linjen. Problemet med kylning är 
att på sommaren får NW gå ner i hastighet medan det på vintern kan innebär att kylvattnet 
fryser. Cronqvist ser inga större påverkningar av kvalitet på produkten på grund av detta.  
 
Upprullning. Här skall den nedkylda produkten rullas upp på rullar och skäras till. Denna 
aktivitet slutar i en färdig produkt. I denna aktivitet är det en upprullare som har 
huvudansvaret. Upprullaren skall separera de icke godkända produkterna ur 
kvalitetssynpunkt samt skriva en tillverkningsrapport. Cronqvist beskriver att i denna 
aktivitet upptäcks ofta problem som uppstått tidigare i produktionen och därför innehåller 
denna aktivitet mest kassation. Problem i denna aktivitet kan vara att smuts kommer in i 
maskinen eller att verktyg inte är tillräckligt underhållna, vilket även leder till kassation.  
 
Stapling. Sista aktiviteten i tillverkningslinjerna är när den färdigställa produkten staplas 
på pallar för att sedan kunna emballeras i nästa delprocess. Staplingspersonalen skall se 
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till så att pallarna förses med rätt antal rullar. I denna aktivitet ser Cronqvist inga större 
problem.  
 
Plastning/emballering. När tillverkningslinjernas alla aktiviteter är färdiga, fortsätter 
produktionen till de slutliga delprocesserna. Först skall pallarna plastas och emballeras för 
att sedan transporteras till lager. I denna delprocess skall även lagersaldot uppdateras. Det 
enda problemet som uppstår i denna aktivitet är om plastningen utförs felaktigt. Antingen 
plastas rullarna för hårt så det påverkar rullarna eller för löst så att det blir en risk vid 
leverans, men det är inget som Cronqvist ser som bristande kvalitet.  
 
Teknisk service/underhåll. Denna delprocess löper under hela produktionsprocessen och 
innehåller två aktiviteter; avhjälpande underhåll samt förebyggande underhåll. 
Avhjälpande underhåll innebär en felanmälan som kräver en åtgärd. Förebyggande 
underhåll innebär att det görs en behovsanalys av underhåll utifrån en årsplanering och 
skall resultera i att underhållet utförs. Här arbetar tre reparatörer, en elektriker och en 
ansvarig underhållschef. 
 
Christer Cronqvist är Produktionsledare på Nordic Waterproofing AB där han ansvarar 
för produktion, underhåll och produktionskontroll. Cronqvists huvuduppgifter är att 
kontrollera så att NW tillverkar efter deras bestämda regler och instruktioner. Han 
kontrollerar även att produktiviteten i produktionen bibehålls och att de strävar efter att 
förbättra sig. Arbetet innebär även att hålla de ekonomiska målen, samt att tillverka i en 
jämn hastighet och med rätt mängd råmaterial. Cronqvist menar att mycket av hans 
arbetstid går åt till att lösa problem som uppstår i produktionen. Många av problemen 
som uppstår kan inte förutsägas och därför ställs Cronqvist ibland inför akuta 
problemsituationer. Han anser att en del av problemlösningen kan han delegera ut till sina 
medarbetare, vilket underlättar hans arbete och bidrar till erfarenhet hos medarbetare i 
problemlösning. Cronqvist har dock en del fasta uppgifter i form av olika möten såsom 
produktionsmöte, reklamationsmöte och förbättringsmöte. Uppskattningsvis har 
Cronqvist kontakt med alla övriga avdelningar dagligen, via mail eller telefon.  
 
De vanligaste problem som Cronqvist stöter på är materiella och elektriska/mekaniska 
problem. För Cronqvist är detta en del av hans arbete, vilket gör att det inte blir något 
extra arbete för honom när problem uppstår. Ett materiellt problem måste bli anmält till 
den person som ansvarar för kontakt med leverantörer. Ett ständigt dilemma som 
Cronqvist ställs inför är den ekonomiska aspekten på material i produktionen. Antingen 
väljs en dyrare stomme som löper bättre genom produktionen, eller så väljs en billigare 
stomme som kräver mer arbete hos personalen. Enligt Cronqvist kan detta röra sig om 
miljonbelopp, vilket gör att det är viktigt att beakta detta dilemma. Vidare menar 
Cronqvist att han ibland måste acceptera att ett problem saknar orsak då problemet kan 
bero på maskinernas komplexitet. Därför anser han att kontinuerligt underhåll av 
maskinerna är viktigt. Utrustningen är föråldrad och produktionen har bett om resurser för 
investering av bättre utrustning. Återigen menar Cronqvist att det uppstår ett nytt 
ekonomiskt dilemma; att lägga resurser på nya maskiner eller på att lösa problem med 
befintliga maskiner. Problem som Cronqvist anser är mer svårlösta är hanteringen av 
dokumentation i olika datorsystem. Han menar på att det finns bristande kunskap om 
datorhantering hos personalen i produktionen. Personalen får en kort utbildning men 
arbetar inte i systemet kontinuerligt, vilket gör att kunskapen förloras. Det gör att mycket 
av kunskapen kring produktionen sitter i huvudet på medarbetarna, vilket gör det svårt för 
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nyanställda att förstå arbetet på NW. Christer Cronqvist förklarar att produkterna som 
tillverkas på NW är säsongsberoende, vilket innebär att under vinterhalvåret produceras 
produkter mot lager för att sedan säljas av under sommarhalvåret. Cronqvist anser att det 
är positivt att producera mot lager, eftersom de alltid finns produkter till hands för 
verksamhetens kunder. Han menar även att det är positivt att ha en rullande produktion 
för att kvalitetsproblemen uppstår oftast vid uppstarten av en annan produkt. Vid en 
rullande produktion ser Cronqvist i regler inte några större problem. Dock finns det en 
gräns för hur stor kapitalbindning NW får ha på lager. Cronqvist nämner att NW arbetar 
oerhört mycket med produktiviteten i produktionen. Tidigare fanns ett bonussystem i 
produktionen som var kopplat till produktivitet men detta resulterade i att försäljningen 
inte växte i motsvarande takt och produktionen fick då stänga ned ett antal veckor. Vidare 
menar Cronqvist att de absolut kan bli bättre flödesmässigt men att det inte får ske på 
bekostnad av högre kassation. Cronqvist menar på att det är bättre att låta produktionen 
rulla när det går bra och istället stänga ned den tidigare på fredagen för att utföra 
underhåll av maskinerna. 
  
Cronqvist definierar kvalitet som produkter som klarar av verksamhetens 
kravspecifikation, har en attraktiv utformning och är ekonomsikt försvarbara. I 
produktionen sker daglien kvalitetskontroller av producerade enheter, exempelvis mäts 
rullvikter och bredder. Det sker även kontroller av temperaturen på komponenterna i 
produktionen. Det görs även mätningar av kassation, där de anställda drar ett streck på ett 
papper varje gång en enhet måste kasseras. Kassationen är uppskattad till 2 % men 
Cronqvist menar att denna siffra kan vara missvisande, då mätningarna görs manuellt. 
Cronqvist anser att produktionskontrollen är bra men att kommunikationen med 
kvalitetsavdelningen ibland är bristande. Cronqvist anser att deras verksamhetssystem 
CMS, där alla avvikelser skall anmälas, är bra men delvis svårhanterligt för många 
medarbetare. Det innebär att dokumentationen inte blir komplett. När reklamationer 
kommer in finns det ibland inte svar dokumenterat i CMS, vilket gör det svårt för 
Cronqvist och kvalitetsavdelningen att förstå bakgrunden till reklamationen. Cronqvist 
anser sig var bra insatt i kvalitetsarbetet på NW, men att det behöver förbättras. Tre små 
avvikelser vid den senaste externa revisionen menar Cronqvist är tre avvikelser för 
mycket. Förste maskinförare i produktionen har ansvar för flera hundra tusen kronor i 
materialkostnad varje dag och Cronqvist menar att dessa personer borde ha en 
grundkunskap i kvalitet och ett ekonomiskt tänk, för att skapa förståelse för vikten av 
kvalitetsarbete i en verksamhet. Däremot är Cronqvist noga med att träffa personalen i 
produktionen och hålla dem involverade i arbetet med kvalitet.   

4.2.3 Försäljningsprocessen 
Empirin i detta avsnitt grundar sig på material som Kvalitetschef Stefan Svensson skickat 
via e-post samt intervju med Marknadschef Johan Ljungberg. Försäljningsprocessen 
består av sex aktiviteter som alla är uppbyggda likt övriga aktiviteter.  
 
Försäljningsprocessen 

 
FIGUR 4.4. Försäljningsprocessen 
Källa: Baserad på material från Stefan Svensson (2012-04-24).  
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Framtagning av försäljningsbudget. I denna aktivitet upprättas en budget för försäljning 
och omkostnader. Controller och Marknadschefen gör konjunktursbedömningar samt 
sammanställer tidigare försäljning utifrån de olika varumärkena. Försäljningscheferna på 
respektive varumärke upprättar ett budgetförslag som sedan sammanställs till en 
övergripande budgetplan. Därefter bryts sammanställningen ner på kundnivå med 
ansvarig säljare och godkänns av säljchefen. När den sedan är godkänd av 
koncernregelverket skall den registreras i Qlick View. Omkostnaderna fördelas per konto 
och kostnadsställe av respektive försäljningschef och registreras i DAX. Vid uppdatering 
justeras försäljningsbudget utifrån utfallet för innevarande år. 
 
Framtagning av försäljningsaktivitetsplan. Utifrån den fastställa försäljnings- och 
omkostnadsbudgeten samt med hjälp av mål/strategier och kundundersökningar görs ett 
utkast till en aktivitetsplan för kommande år. Varje säljare gör en aktivitetsplan som 
bearbetas av försäljningschefen och godkänns av Marknadschefen. Aktiviteten resulterar i 
en fastställd aktivitetsplan.  
 
Bearbetning av marknadsaktörer. Denna aktivitet innebär att informera och utbilda 
marknadsaktörer om produkter, system och lösningar. Det är respektive säljare samt 
kundsupport och teknisk service som är ansvariga för denna aktivitet. Bearbetningen görs 
delvis utifrån den fastställda aktivitetsplanen.   
 
Avtal. I denna aktivitet skriver försäljningschefen samarbetsavtal med kunder. Avtalen 
signeras av bägge parterna men då det inte är möjligt gäller även muntliga avtal. Dessa 
resulterar i ett godkänt samarbetsavtal/leverantörsavtal.  
 
Offertframtagning till kund. Utifrån förfrågningar från kunder tar ansvarig säljare fram en 
offert som bygger på en prislista, kalkylkostnader och fraktkostnader. Försäljningschefen 
godkänner offerten och registrerar den i DAX. Resultatet blir en skriftlig eller muntlig 
offert. 
 
Teknisk rådgivning. Denna aktivitet löper längs hela försäljningsprocessen och innebär att 
kunder kontaktar den tekniska supporten om frågor kring produkter och system.  
!
Johan Ljungberg är Marknadschef på Nordic Waterproofing AB. Ljungberg fördelar sin 
arbetstid mellan sälj och utveckling av nya produkter. Han är ansvarig för tre utesäljare 
samt ett antal produktchefer. Ljungberg beskriver att hans arbete är cykliskt beroende på 
säsongen. Under lågsäsongen arbetar han mycket med att behålla kontakten med 
verksamhetens kunder genom aktiviteter, kundbesök och mässor. Under högsäsongen 
fokuserar Ljungberg mer på försäljning och arbetar med frågor kring priser, avtal och 
leveranser. De avdelningar som Ljungberg har mest kontakt med är inköp, ekonomi samt 
försäljning. 
 
NW har ca 150 stycken återförsäljare i hela Sverige och inriktar sig mycket på större 
byggkedjor. Samarbetet med återförsäljarna innebär att Ljungberg skriver centrala avtal 
som skall gälla i alla butiker. Detta innebär att säljarna inte är ute i butiker och säljer in 
produkterna. Ljungberg uppskattar att säljarna besöker butiker max två gånger per år. 
Några krav på återförsäljarna ställer inte NW, mer än att mindre återförsäljare skall ha en 
god ekonomisk situation. Återförsäljarnas krav på NW är däremot fler. Ljungberg 
förklarar att NW exempelvis måste fakturera elektroniskt, svara på reklamationer inom 24 
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timmar, leverera inom sju arbetsdagar eller på specifika tidpunkter. Alla dessa åtaganden 
regleras i de centrala avtalen som sluts. Ljungberg berättar att NW har fått goda resultat 
vid interna undersökningar hos olika återförsäljare. En byggkedja delar bland annat ut 
medaljer till leverantörer utifrån dessa undersökningar. För att få en guldmedalj krävs det 
att leverantören inte har fått något klagomål från kedjans medarbetare. NW har fått 
guldmedalj två år i rad och Ljungberg menar att detta är ett bra kvitto på att verksamheten 
gör ett bra arbete. Samarbetet med återförsäljare innebär även att NW betalar 
återförsäljarna för att de skall göra marknadsföringen åt NW. Därför sker det ingen direkt 
marknadsföring av NW som verksamhet utan bara av deras varumärken Trebolit och 
Mataki. Det största problemet som uppstår vad gäller samarbetet med återförsäljare är när 
NW inte kan förse dem med material. Det påverkar återförsäljningarnas försäljning och 
därför vill NW ha prognoser på inköp från återförsäljarna.  
 
NW har två typer av kunder; återförsäljare och takentreprenörer. Återförsäljarnas 
slutkund är ofta snickare och ”hemmafixare”. Ljungberg förklarar att de inte har någon 
proaktiv dialog med slutkunderna men de försöker ha god information om produkter 
tillgängliga, såsom monteringsanvisningar och informativa hemsidor. Takentreprenörerna 
är utbildade av NW för att arbeta med deras produkter. Detta samarbete innebär att 
säljarna på NW åker runt tillsammans med entreprenörerna och besöker slutkunden för att 
sälja in produkten så väl som arbetet. Ljungberg menar att det är lättare att sälja in 
produkterna när de även kan erbjuda tjänsterna. Genom att NW utbildar och certifierar 
takentreprenörer har de rätt att lämna garantier till sina kunder. Dessa garantier lämnas ut 
av en verksamhet som heter Tätskiktsgarantier i Norden AB. Denna verksamhet ägs till 
50 % av NW och resterande del av Icopal, som är NW största konkurrent i branschen. 
Tätskiktsgarantier tar emot de reklamationer som inte kan hänföras till produkterna utan 
som beror på montering eller konstruktionen. Något som ligger Ljungberg varmt om 
hjärtat är att ständigt utbilda takentreprenörerna för att minska dessa typer av 
reklamationer. Ljungberg förklarar att NW gör mätning på kundtillfredsställelsen. Vart 
annat år görs en telefonundersökning med varje varumärke, där återförsäljare får besvara 
frågor kring produkterna och samarbetet med NW. Ljungberg menar att NW inte 
använder utfallet av mätningarna på kundtillfredsställelse och är dåliga på att sätta mål för 
att öka den. Han menar att de sällan drar slutsatser av utfallet och startar aktiviteter 
beroende på resultatet. Däremot har Ljungberg vidtagit vissa åtgärder baserat på 
undersökningen och menar att den ändå uppfyller en funktion i verksamheten. En viktig 
del i telefonundersökningen är reklamationshanteringen på NW. Ljungberg har ingen roll 
i reklamationsledet, utan det är säljarna som kontaktas av kunden vid reklamationer. 
Säljaren vidarebefordrar reklamationen till verksamhetens produktchefer och sedan 
diskuteras varje reklamation på ett reklamationsmöte. Om det gäller en viktig kund så kan 
Ljungberg godkänna en egentligen icke godkänd reklamation, för att kunden i slutändan 
skall bli nöjda. Denna kostnad blir en goodwillkostnad för verksamheten. Ljungberg 
menar att det är viktigt att ta väl han om sina kunder.  
 
Ljungberg definierar kvalitet delvis utifrån produkterna. Han menar att produkterna dels 
måste uppfylla de krav och kriterier som ställs men god kvalitet innebär även att 
leveranser sker i rätt tid och att säljaren är lättillgänglig för kunderna. God kvalitet 
handlar mycket om att hitta en jämn, produktiv nivå och kunna prestera kontinuerligt på 
den nivån. Ljungberg berätta att NW förändrar mycket med produkter, organisation och 
transportörer, vilket han menar bidrar till att kvaliteten påverkas. Vad gäller 
kvalitetsarbetet i verksamheten anser Ljungberg att NW börjar hitta rätt nivå. Han menar 
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att kvalitetssystemet numera är behjälpligt för medarbetarna i verksamheten och väcker 
på så vis mer intresse för kvalitet.   

4.3 Ekonomistyrning 
Peter Gärtner är Controller på Nordic Waterproofing AB. Gärtners huvudarbetsuppgifter 
är att ansvara för budgetarbete och se till att månadsbokslut blir upprättade. Gärtner 
definierar kvalitet utifrån från produkternas egenskaper. Han menar att god kvalitet 
innebär att sälja rätt produkt till kunden och inte den billigaste. Som controller på NW är 
Gärtners uppgift med kvalitet att sammanställa kassationer och primautfall i 
produktionen.  
 
Gärtner förklarar att det interna redovisningssystemet som NW använder sig av är baserat 
på en konteringssträng som innehåller konto, kostnadsställe och avdelning. Kostnaderna 
kan även delas in i olika projekt. Konto är det traditionella huvudbokskontot för den 
externa redovisningen medan kostnadsställe är den interna redovisningen. 
Kostnadsställena är uppdelade i produktion, försäljningskostnader och administration. 
Försäljningskostnaderna är sedan indelade i ytterligare områden som exempelvis 
reklamationer. Anledningen till indelningen av deras kostnadsställe är dels för att få ihop 
deras kalkyl i fabriken men även för att kunna göra uppföljningar på olika avdelningar 
och funktioner. NW har en behörighetsstruktur på vem som är ansvarig för varje 
kostnadsställe. Den personen säkerställer att alla kostnader för kostnadsstället är 
godkända och korrekta. Begreppet avdelningar innebär att kostnaderna fördelas på de 
olika varumärkena samt på olika kundsegment, för att kunna följa försäljningen. 
Begreppet projekt kan vara olika funktioner, till exempel större investeringar eller 
mässor. Det innebär att alla kostnader som kan hänföras till ett projekt får ett 
projektnummer för att sedan totaltkostnaden för hela projektet skall kunna sammanställas. 
Alla kostnader som kan hänföras till reklamationer bokas in på ett eget kostnadsställe. 
Detta för att kostnader skall kunna följas upp i efterhand. För att underlätta 
kostnadsfördelningen av reklamationer har NW satt en standardkostnad som skall 
representera behandlingen av en reklamation. Gärtner berättar att ambitionen är att mäta 
alla aktiviteters kostnader men det tillämpas inte i nuläget. Det innebär att de enda 
kostnaderna som hänförs till reklamationer är de externa kostnaderna. Gärtner berättar 
även att tidigare Kvalitetschef ville tillämpa ABC-kalkylering och fördela kostnaderna på 
alla aktiviteter som är kopplade till hantering av reklamationer. Gärtner anser dock att 
detta är svårt, då verksamheten är relativt liten och arbetet sker mellan avdelningarna. 
Han menar att det blir för teoretiskt och svårt att hänföra alla kostnader på olika 
aktiviteter. Däremot anser Gärtner att han med hjälp av det interna redovisningssystemet 
kan uppskatta kostnader för bristande kvalitet. 
 
Efter analysarbetet diskuterades de parametrar och mätetal som sammanställts baserat på 
den empiriska insamlingen tillsammans med Peter Gärtner. För att kunna uppskatta 
kostnaderna har det gjorts vissa antaganden, för att underlätta storleksbedömningen. 
Medarbetarna beräknas arbeta 1 900 timmar per år, om de arbetar 100 %. 
 
Kvalitet. Det gjordes fyra stycken interna revisioner under året. Det antas ta två timmar att 
förbereda dessa för två medarbetare och två timmar för tre medarbetare att utföra dessa. 
Detta ger en kostnad på att förbereda interna revisioner på 10 000 kr och utföra interna 
revisioner på 10 000 kr. Det gjordes en revision för ISO-certifieringen, under två dagar 
där 10 medarbetare antas varit medverkande. Övriga två externa revisioner uppskattas till 
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två timmar för fem medarbetare. Utförandet av de externa revisionerna uppskattas därför 
ha kostat 60 000 kr. Kostnader för ledningssystemet och CMS hämtades från det interna 
redovisningssystemet och uppgår till 40 000 kr. Avvikelserna uppskattas utifrån en 
standardkostnad för datorhantering på 1200 kr. Det uppkom åtta stycken interna 
avvikelser och tre stycken externa avvikelser vilket ger ungefärliga kostnader på 10 000 
kr och 5 000 kr.  
 
Leverantör. Två medarbetare på totalt 150 % antas arbeta med utvärdering och 
uppföljning av leverantörer. De antas fördela hälften av sin arbetstid på respektive 
arbetsmoment. Inköpsplaneringen innebär att en medarbetare arbetar 30 % med planering 
för kommande inköp. Leverantörsutvärderingen och uppföljningen av leverantör 
uppskattas till lika stor kostnad på 500 000 kr vardera. Inköpsplaneringen uppskattas till 
700 000 kr, hit hänförs även kostnaden för lager som uppgår till 500 000 kr.  
 
Produktion. Materialutvärdering, efterkontroll av produkter och teknisk kontroll beräknas 
genom lönekostnader för berörda medarbetare multiplicerat med antal nedlagda timmar 
eller antal färdigproducerade produkter. Materialutvärderingen antas uppgå till 30 000 kr 
och efterkontroll och teknisk kontroll uppgår båda till 1 000 000 kr. Kostnader för spill, 
kassation och returmaterial hämtades direkt från det interna redovisningssystemet. Dessa 
poster uppgår till 500 000 kr för spill, 1 000 000 kr för kassation och 40 000 kr för 
returmaterial. Underhållsavdelningen fördelade 2500 timmar per år på planerat underhåll, 
1500 timmar per år på avhjälpande underhåll och 100 timmar per år på kalibrering av 
maskiner. Dessa timmar multipliceras med underhållsavdelningens lönekostnad och det 
planerade underhållet uppskattas till 700 000 kr, avhjälpande underhåll till 400 000 kr och 
kalibrering av maskiner till 30 000 kr.  
 
Försäljning. Kostnader för reklamation, goodwill och garantier samt kostnad för 
utbildning av takentreprenörer hämtades från redovisningssystemet. 
Reklamationskostnaden uppgår till 1 000 000 kr, goodwill till 100 000 kr och kostnad för 
garanti till 1 100 000 kr. Utbildningskostnaden är 40 000 kr.  
 
En sammanställning av alla dessa parametrar tillsammans med respektive mätetal och 
kostnader återfinns i avsnitt 6.1.  

4.4 Sammanfattning 
På Nordic Waterproofing AB är kunderna ständigt i fokus och det sker ett kontinuerligt 
arbete för att förbättra verksamheten med avseende på kvalitet, allt för att tillfredsställa 
sina kunder. Årliga mätningar av kundtillfredsställelse ger en indikation på om något i 
verksamheten måste förändras för att tillgodose kundernas behov. Det ständiga 
förbättringsarbetet som finns på NW innebär bland annat att minska slöserier och 
väntetider i produktionen samt att hitta det optimala flödet på tillverkningslinjerna. Någon 
sammanställning på tänkbara kvalitetsbristkostnader finns i dagsläget inte på NW. 
Kvalitetschefen har gjort en sammanställning utifrån en standardiserad modell som han 
presenterade för den dåvarande ledningsgruppen för två år sedan. Alla tänkbara kostnader 
som uppkommer vid bristande kvalitet finns däremot inte i den modellen. Den nuvarande 
ledningsgruppen har en positiv inställning till arbetet med att identifiera dessa kostnader 
och för att sedan fokusera på att minska dem. Medarbetare på NW ser kvalitet utifrån 
kundens perspektiv. De menar att god kvalitet på en produkt är när den levereras exakt så 
som kunden har förväntat sig den, varken bättre eller sämre. Någon beskriver att god 
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kvalitet inte enbart är när produkten uppfyller kundens krav och förväntningar utan även 
när leveranser sker i rätt tid och när verksamheten finns tillgängliga för sina kunder. En 
attraktiv utformning och en ekonomisk försvarbarhet, är även en typ av god kvalitet. 
Slutligen innebär god kvalitet att kunna prestera produktivt på en kontinuerlig nivå utan 
störningar och problem. NW är certifierade enligt ISO-standarderna och deras 
kvalitetsledningssystem är digitalt uppbyggt och finns tillgängligt för alla medarbetare. 
NW har identifierat såväl ledningsprocesser som operativa processer och stödprocesser. 
Alla processerna bygger på aktiviteter som skall bilda ett jämnt flöde i verksamheten. 
Kvalitetsprocessen på NW bidrar till kvalitetsbristkostnader på totalt 135 000 kr.   
 
Leverantörsprocessen innehåller fem aktiviteter som är kopplade till inköpsavdelningen 
på NW. Här finns aktiviteter för framtagning av kravspecifikationer till leverantörer, 
offertförfrågningar, val av leverantörer, uppläggning och utvärdering av leverantörer. Det 
största problemet som uppstår i leverantörsprocessen är när leverantörer inte levererar 
enligt specifikationerna. Komponenterna hinner ofta gå till produktion innan detta 
problem uppstår, vilket medför att leverantören ofta får ersätta kostnader för den 
färdigställa produkten. Detta problem uppstår delvis för att NW inte kvalitetssäkrar sina 
inleveranser. I leverantörsprocessen finns kvalitetsbristkostnader på totalt 1 700 000 kr.  
 
Produktionsprocessen är uppdelad utifrån sju aktiviteter. Det finns tre olika 
tillverkningslinjer som börjar med en blandning av verksamhetens huvudkomponenter. 
Blandningen går sedan vidare till tillverkningslinjerna och slutar med att färdigställda 
produkter plastas och emballeras, för att sedan transporteras till lagerlokalen. Parallellt 
med dessa aktiviteter arbetar NW med ett tekniskt underhåll. De vanligaste problemen är 
elektriska eller mekaniska problem hos maskinerna. Dessa problem är lätta att reparera då 
NW har en verkstadsavdelning med reparatörer och elektriker. Andra problem som 
uppstår är kopplade till blandningen, beströingen och upprullningen. Dessa problem 
innebär att kvaliteten eller utseendet på produkterna försämras. Kvalitetsbristkostnaderna 
i produktionsprocessen uppgår till totalt 4 700 000 kr.     
 
Försäljningsprocessen på NW består av fem aktiviteter som är knutna till verksamhetens 
kunder. Processen innehåller aktiviteter för framtagning av försäljningsbudget och 
aktivitetsplan, bearbetning av marknadsaktörer, avtalsframtagning och offer till kund. 
Arbetet i denna process innebär även att hantera reklamationer, garantier och goodwill, 
vilket är de största och mest kostsamma problemen i processen. Kvalitetsbristkostnaderna 
i försäljningsprocessen uppgår till totalt 2 240 000 kr.  
 
Det interna redovisningssystemet på NW är baserat på en konteringssträng som innehåller 
konto, kostnadsställe och avdelning. NW har som ambition att kostnadsfördela alla 
aktiviteter men det tillämpas inte i nuläget. Däremot anser controllern att systemet kan 
användas vid kostnadsbedömning av bristande kvalitet.  
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5 Analys 
________________________________________________________________________ 
I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin utifrån den teoretiska referensramen. 
Här presenteras valda kvalitetsbrister utifrån verksamhetens processer. Avsnittet avslutas 
med en sammanställning av kostnaderna för dessa kvalitetsbrister utifrån PAF-modellen. 

5.1 Kvalitetsbristkostnader 
Totalt Quality Management innebär offensiv kvalitetsutveckling där verksamheter arbetar 
med att ständigt förändra och förbättra organisationen för att möta kundernas behov och 
förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2007). TQM innebär även att fokusera på kunderna, 
ett tankesätt som måste finnas i hela verksamheten (Evans & Lindsay, 2010). På Nordic 
Waterproofing AB definierar medarbetarna kvalitet utifrån kundens perspektiv. God 
kvalitet är när produkten levereras exakt efter kundernas krav, varken bättre eller sämre. 
Däremot menar medarbetarna att god kvalitet även kan innebär att verksamheten är synlig 
för kunderna, att leveranser sker i rätt tid och att tillverkningen av produkterna är 
ekonomiskt försvarbar. Medarbetarna menar att om NW hittar en jämn och produktiv 
nivå att prestera på, förbättras deras möjligheter att uppnå god kvalitet. Att arbeta utifrån 
TQM innebär att verksamheter ständigt måste sträva efter att förbättra kvalitet på 
produkterna, öka produktiviteten samt att minska kostnaderna (Besterfield, 2004). Arbetet 
på NW är kundfokuserat och innebär att ständig förbättra kvalitet på produkterna för att 
tillfredsställa sina kunder. Samtidigt strävar verksamheten efter att hitta ett optimalt flöde 
i produktionen och hålla nere tillverkningskostnaderna. För att få en indikation på 
kundernas uppfattning om verksamheten, görs årliga mätningar av kundtillfredsställelsen. 
Juran & Godfrey (2000) menar att god kvalitet påverkar både intäkter och kostnader i en 
verksamhet. Genom att mäta kundtillfredsställelse och effektivitet blir det lättare för 
verksamheter att identifiera de kostnader som beror på bristande kvalitet och som kan 
bidra till minskad försäljning (Bergman & Klefsjö, 2007). Detta kundfokuserade 
förbättringsarbetet i verksamheten visar på att NW arbetar efter grundtankarna i TQM och 
är medvetna om att bristande kvalitet kan minska deras intäkter.  
 
Enligt Besterfield (2004) arbetar verksamheter som inriktar sig på TQM, ofta med att 
identifiera sina kvalitetsbristkostnader och förbättra verksamheten utifrån dessa 
kostnader. Att identifiera kvalitetsbristkostnader är väsentligt för alla verksamheter. 
Dessa kostnader uppskattas i svenska industrier till mellan 10-30 % av omsättningen 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Då NW är kundfokuserade och ständigt arbetar med att 
förbättra verksamheten och produkternas kvalitet, kan identifiering av 
kvalitetsbristkostnader ses som nästa steg i deras kvalitetsutveckling. Juran & Godfrey 
(2000) kategoriserar kvalitetsbristkostnader i förebyggande kostnader, kontrollkostnader 
samt interna och externa felkostnader. Denna kategorisering kallas för PAF-modellen och 
står för Prevention, Appraisal och Failure (Krishnan, 2006).  
 
Förebyggande kostnader kan ses som att verksamheter investerar i god kvalitet (Dale & 
Plunkett, 1995). Exempel på dessa kostnader är vidareutbildning av personal (Gryna, 
2000). Även leverantörsutvärdering är en förebyggande kostnad (Juran & Godfrey, 2000). 
 
Kontrollkostnader uppstår vid exempelvis kontroller av inleverans och färdigställ produkt 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Dessa kostnader skall säkerställa att arbetet i processerna har 
utförts korrekt (Harrington, 1987).   
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Interna felkostnader uppstår när produkterna avviker från kravspecifikationerna (Gryna, 
2000). Exempel på dessa kostnader är kassation, omarbete och väntetider. Kostnader kan 
uppgå till upp emot 40 % av en verksamhets totala kostnader (Bergman & Klefsjö, 2007).  
 
Externa felkostnader är de mest allvarliga kostnaderna då de påverkar verksamhetens 
kunder (Sörqvist, 2001). Reklamationer, garantier och goodwill är exempel på dessa 
kostnader (Bergman & Klefsjö, 2007). Även förlorad försäljning och intäkter är externa 
felkostnader (Gryna, 2000).  

5.2 Metod för analys 
Genom att kategorisera kvalitetsbristkostnader i PAF-modellen, skapas en 
helhetsuppfattning som påvisar att en ökning av förebyggande kostnader minskar den 
totala kvalitetskostnaden i verksamheten, se Figur 3.1 (Sörqvist, 2001). Kategoriseringen 
bidrar inte till förbättringsarbetet i verksamheten utan underlättar endast arbetet med att 
identifiera kostnaderna (Dale & Plunkett, 1995). I dagsläget finns ingen fullständig 
sammanfattning av alla tänkbara kvalitetsbristkostnader som finns på NW. En 
standardiserad modell presenterades för två år sedan för ledningsgruppen, men längre än 
så har NW inte kommit i arbetet med att identifiera sina kvalitetsbristkostnader. Den 
nuvarande ledningen är däremot inte främmande för att identifiera dessa kostnader. Det 
finns vissa svårigheter i att hitta lämpliga kvalitetsbristkostnader. För att underlätta 
identifieringen kan kostnaderna fördelas i traditionella kvalitetsbristkostnader, dolda 
kvalitetsbristkostnader, förlorade intäkter, kundernas kostnader och samhällsekonomiska 
kostnader. Denna nivåindelning kan liknas vid ett isberg, som visar på att endast de 
traditionella kvalitetsbristkostnaderna är synliga medan de övriga kostnaderna är indirekt 
kostnader som är dolda (Sörqvist, 2001).  
 
För att välja ut lämpliga kvalitetsbristkostnader till denna studie gjordes en 
sammanställning över vilka parametrar som vanligtvis mäts i verksamheters processer. 
Utifrån observationer och intervjuer sammanställdes sedan parametrar som ansågs 
väsentliga att mäta i processer på NW och som var möjliga att storleksbedöma under 
tidsperioden. Samtliga parametrar sammanställdes och användes sedan som grund till de 
träddiagram, se Bilaga 6-9, som upprättades med bakgrund från Sörqvist (2001, s. 61). 
Upprättandet gjordes med utgångspunkt från Ax, Johansson & Kullvén (2009, s. 147) där 
fördelning av omkostnader sker i fem steg. Studiens fördelning började med att orsaker 
till problem i de olika processerna fastställdes. Alla problem kan hänföras till de 
observationer och intervjuer som gjorts på NW. Därefter bestämdes kostnadsdrivare till 
orsakerna och vilken aktivitet som uppstår för att åtgärda problemet. Slutligen bestämdes 
vilken kostnad som är kopplad till dessa aktiviteter, det vill säga vilka mätetal som skall 
användas för att underlätta insamlingen av kostnaderna. De sammanlagda kostnaderna för 
alla problem i processerna är verksamhetens totala kvalitetsbristkostnader. Samtliga 
parametrar och mätetal fördelades sedan enligt PAF-modellen (Krishnan, 2006). PAF-
modellen vidarebefordrades sedan till NW, för att de skulle ha möjlighet att komplettera 
med ytterligare parametrar som de ansåg vara relevanta att mäta i deras verksamhet. 
Många kvalitetsbristkostnader kan hittas i verksamhetens interna redovisningssystem 
(Bamford & Land, 2006). Därför bearbetades slutligen modellen tillsammans med 
verksamhetens controller och det gjordes bedömningar och uppskattningar för varje 
kostnad i modellen. PAF-modellen för denna studie återfinns i avsnitt 6.1.  
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Analysering av de identifierade kvalitetsbristkostnaderna görs delvis baserat på de 
träddiagram som upprättades vid insamling av kostnaderna, men även utifrån ett 
paretodiagram för att påvisa de mest kritiska bristkostnaderna. Det ger en uppfattning om 
vilken process som bidrar till stört bristkostnader och ger en indikation på vilken process 
som NW bör lägga fokus på. Paretodiagram syftar till att identifiera de mest väsenliga 
kvalitetsproblemen i relation till hur allvarliga de är (Reid & Sanders, 2005). Redovisning 
av kostnaderna utformas som relationstal (Sörqvist, 2001). Där sätts 
kvalitetsbristkostnaderna i relation till verksamhetens totala omsättning.  

5.3 Processer 
Nordic Waterproofing AB har ett väl utvecklat kvalitetssystem i form av processer och 
arbetar kontinuerligt med att förändra och förbättra verksamheten, se processerna i Figur 
4.1. Kunden är ständigt i fokus och kundundersökningar görs för att mäta 
kundtillfredsställelsen. Processledning i en verksamhet innebär att organisationen delas in 
i ett flöde av processer. Dessa processer ska vara uppbyggda så deras utfall tillsammans 
resulterar i verksamhetens produkt (Gryna, 2000). Processer kan delas upp i 
ledningsprocesser, operativa processer och stödprocesser (Bergman & Klefsjö, 2007). 
NW har delat in verksamhetens aktiviteter i ledningsprocesser, operativa processer och 
stödprocesser. De operativa processerna som NW har identifierat är de kärnprocesser som 
utgör en kedja av aktiviteter som resulterar i färdig produkt. De har även identifierat 
ledningsprocesser och stödprocesser till hela verksamheten men även stödprocesser till 
endast de operativa processerna. NW har alla processer digitaliserade och de finns 
tillgängliga för alla medarbetare. I dessa processer finns det kopplat material i form av 
instruktioner och arbetsrutiner. Detta för att underlätta för alla medarbetare på NW vid 
hantering av systemet. NW har även en processägare som ansvarar för arbetet i processen. 
Egnell (1994) beskriver att en bra uppbyggd process bland annat skall ha en processägare, 
att det finns en tydlig början och slut samt att arbetsrutiner i processen är väl 
dokumenterade. NW har ett processledningssystem som är tydligt och välstrukturerad. De 
har byggt upp sina processer så som Egnell (1994) bland annat har påvisat är en bra 
utformning. I samtliga processer på NW fortlöper det parallellt en kvalitetsprocess som 
har till uppgift att upprätthålla kvaliteten genom att undersöka och åtgärda fel och brister. 
I de processer som denna studie har undersökt har det därmed identifieras 
kvalitetsbristkostnader som uppkommer i dessa processer på grund av kvalitetssystemets 
arbete. Samtliga identifierande kvalitetsbristkostnaderna har sammanställts utifrån PAF-
modellen (Krishnan, 2006) i förebyggande kostnader, kontrollkostnader samt interna och 
externa felkostnader. Kvalitetssystemet som används på NW är en förebyggande kostnad 
eftersom systemet är en grund i kvalitetsarbetets funktion. Denna kostnad består av 
avgiften för ISO-certifiering och även kostnad för deras interna avvikelsesystem. 
Kontrollkostnader som tillkommer av kvalitetsarbetet är utförandet av intern och extern 
revision som är en kontroll av systemets uppbyggnad och funktion. Slutligen har det 
identifierats interna felkostnader som uppkommer vid de interna och externa 
avvikelsernas åtgärder och dokumentation. Nedan följer en sammanställning av de 
kvalitetsbristkostnader som identifierats i de undersökta processerna utifrån PAF-
modellen (Krishnan, 2006). 

5.3.1 Leverantörsprocessen 
NW har en leverantörsprocess som innehåller fem aktiviteter för inköpsavdelning vid 
inköp av nytt råmaterial. En bild över leverantörsprocessen på NW återfinns i Figur 4.2. 
Lindborg som är processägare för leverantörsprocessen förklarar att fel som uppkommer i 
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denna process är att leverantörerna levererar fel material enligt specifikation. Detta fel 
anses vara allvarligt då NW inte gör kontroller av inkommande material utan förutsätter 
att materialet följer specifikationen. Det leder till att defekt råmaterial inte upptäcks 
förrän vid produktion. Arbete som tillkommer vid detta problem förklarar Lindborg är att 
leverantören skall kontaktas samt att nytt material skall skickas. Det tillkommer även 
arbete för produktionen att hantera och kasta den defekta producerade produkten. Defekt 
material anses vara en intern felkostnad eftersom det är en avvikelse som uppkommer i 
produktionen och upptäcks innan produkten når kund. Leverantörsprocessen innehåller 
två aktiviteter som benämns för val av leverantör samt leverantörsuppföljning. I val av 
leverantör görs en utvärdering över tänkbara leverantörer och minst två alternativ väljs ut. 
Utvärderingen består av kontroll av ekonomiska aspekter på så väl produkt som 
leverantör samt diverse prover. Leverantörsuppföljningen innebär att det görs en 
uppföljning över avvikelser som uppkommit under processen och om samarbetet med 
leverantören anses fortsätta. Utvärderingen av leverantör är en förebyggande kostnad 
eftersom det utvärderas om leverantörer har möjlighet att uppfylla de krav som NW 
ställer. Uppföljningen av leverantörer kan ses som en kontrollkostnad eftersom NW innan 
fortsatt samarbete med leverantörer kontrollerar att leverantören har uppfyllt de krav som 
ställts. Lindborg nämner att priser på råmaterial som NW använder sig av har stora 
prissvängningar. Det innebär att han noga kontrollerar upp och nedgång på priserna för att 
köpa in material när priset är som lägst. Detta bidrar till att tidigt inköp av material kräver 
en lagerplats. Dock anser ändå Lindborg att lagerkostnaden är mycket lägre i förhållande 
till kostnaden att köpa in material efter behov. Genom att NW planerar sina inköp väldigt 
noga kan lagerkostnaden som uppstår vid förvaring av råmaterial ses som en 
förebyggande kostnad eftersom det kostar NW mer att köpa in efter behov än att förvara 
råmaterial. På så vis minskar de risken att köpa in material till för höga priser och få en 
högre materialkostnad per produkt. 

5.3.2 Produktionsprocessen 
Produktionsprocessen på NW är uppdelad i sju aktiviteter. Bild över denna 
produktionsprocess återfinns i Figur 4.3. Dessa sju aktiviteter börjar med blandning av 
material som genom ett flöde av aktiviteter resulterar i färdig produkt på lager. Cronqvist 
som är Produktionsledare och aktiv i produktionsprocessen beskriver att tre aktiviteter i 
processen som de viktigaste delar. Detta eftersom det är där som de största och vanligaste 
problemen kan uppstå. Dessa tre aktiviteter är blandning, beströing och upprullning. 
Cronqvist förklarar att fel som kan uppstå i blandningen inte påverkar produktionen men 
kan påverka slutproduktens kvalitet. Det kan leda till reklamationer från kunder men 
främst är det förlorat råmaterial som blir följden av detta problem. Spill av material blir 
därmed en intern felkostnad. I aktiviteten beströing kan det uppstå problem med 
färgskiftning på grund av det skiffer som läggs på produkten. Cronqvist förklarar att 
färgskiftning inte är en fråga om defekt material men det blir bristande kvalitet eftersom 
det ofta leder till reklamation från kunder. Påföljden av detta problem blir hantering av 
reklamation samt kassation av material. Reklamationen blir en extern felkostnad då det 
påverkar kunden medan kassation blir en intern felkostnad. Den sista aktiviteten som 
Cronqvist nämner är upprullningen. I denna aktivitet uppkommer både de problem som 
uppstått tidigare i produktionen men som inte upptäckts, men även andra problem som 
smuts i maskinen och slitna verktyg kan vara förekommande i denna aktivitet. Följden av 
dessa problem menar Cronqvist blir kassation och hantering från produktionspersonalen 
av defekt material. Det blir då en intern felkostnad eftersom det uppkommer och upptäcks 
innan det når kund. Andra interna problem som Cronqvist nämner är 
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elektriska/mekaniska fel som uppkommer under produktion. Dessa beror till stor del på 
att maskinen är gammal och komplex. Det leder till att verkstadspersonalen får avhjälpa 
fel när de uppkommer. Cronqvist berättar att det görs en behovsanalys vad gäller 
underhåll av maskiner under året men att maskinerna är föråldrade vilket gör att alla 
problem inte kan förutses. En beräkning av underhåll kan ses som en förebyggande 
kostnad eftersom tanken är att minska oförutsedda framtida felkostnader medan övriga 
avhjälpande fel är en intern felkostnad. Vidare nämner Cronqvist att vid avrullning av 
stomme kontrollerar maskinföraren att den är hel. Andra kontroller som utförs i 
produktionen är kalibrering av maskiner samt efterkontroll av producerade produkter. De 
kostnader som uppkommer vid dessa kontroller är interna kostnader. Dessa kostnader är 
kontrollkostnader då det uppkommer på grund av att kontrollera maskinernas funktion. 

5.3.3 Försäljningsprocessen 
Försäljningsprocessen på NW består av fem aktiviteter. Bild på försäljningsprocessen 
återfinns i Figur 4.4. Ljungberg som är Marknadschef på NW förklarar att de tillsammans 
med en konkurrent inom samma bransch har bildat ett bolag som ger ut garantier för att 
utföra konstruktionsarbetet med deras produkter. Det innebär att NW utbildar 
takentreprenörer för att kontrollera att konstruktionsarbetet för deras produkter utförs på 
ett korrekt sätt. Tanken med denna utbildning är att förebygga monteringsfel som annars 
kan vara lätt att utföra samt att erbjuda kunden både produkt och utförande. Om det 
uppkommer en reklamation som beror på att utbildade takentreprenörer har utfört ett 
monteringsfel eller konstruktionsfel så står NW för denna garantikostnad. Utbildning är 
en förebyggande kostnad som genom att minska risken för felmontering skall bidra till 
minskad reklamation. Däremot blir kostnaden för garanti en extern kostnad eftersom det 
är ett fel som påverkar kunden. Vidare förklarar Ljungberg att det kan bli en goodwill 
kostnad när det gäller kompensation för en reklamation från kund. Han förklarar att när 
stora kunder reklamerar en felaktig produkt är det viktig för NW att behålla den goda 
relationen som byggts upp. Därför kan kompensationen till kunden bli större än 
kostnaden för ersättning av defekt material. Det blir en goodwillkostnad och är en extern 
felkostnad. Den sista externa felkostnaden i försäljningsprocessen är kostnaden för 
hantering av inkommande reklamationer. Deras reklamationer har de indelat i produktion, 
lager/logistik och ekonomi beroende på vad det är för fel som uppstått. 

5.4 Ekonomistyrning 
De totala kvalitetsbristkostnaderna uppgår till totalt 8 775 000 kr på Nordic 
Waterproofing AB. Dessa kostnader kan hänföras till de olika processerna. De 
uppskattade kostnaderna bygger på ett antagande att medarbetare som arbetar 100 %, 
arbetar 1900 timmar per år.  
 
Kvalitet. Kostnaderna för kvalitetsprocessen uppgår till totalt 135 000 kr. Hit hänförs 
kostnader för att förbereda och utföra revisioner, kostnader för ledningssystemet och 
avvikelsesystemet samt hantering av avvikelser.  
 
Leverantör. Kostnaderna i leverantörsprocessen uppgår till totalt 1 700 000 kr. Kostnader 
kopplade till denna process är utvärdering och uppföljning av leverantörer samt 
inköpsplanering.  
 
Produktion. Kostnader kopplade till produktionen och underhållsarbetet uppgår till totalt 
4 700 000 kr. Materialutvärdering, efterkontroll och teknisk kontroll av produkter 
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uppskattades till 2 030 000 kr. Kostnader för spill, kassation och returmaterial uppgår till 
1 540 000 kr. Underhållsavdelningen totala kostnad för planerat underhåll, avhjälpande 
underhåll och kalibrering av maskiner är 1 130 000 kr.  
 
Försäljning. Reklamation, goodwill och garantikostnader uppgår till 2 200 000 kr. 
Utbildningskostnaden uppgår till 40 000 kr och det ger totala kostnader i 
produktionsprocessen till totalt 2 240 000 kr.  

5.5 Sammanfattning 
Nedan följer ett diagram över valda parametrarna utifrån PAF-modellen samt en 
sammanställning av parametrarna med tillhörande mätetal för uträkning av totala 
kvalitetsbristkostnader. De totala kvalitetsbristkostnaderna sätts slutligen i relation till 
verksamhetens omsättning. 
 
Kategorisering Nordic Waterproofing AB 
 

 
FIGUR 5.1. Kategorisering Nordic Waterproofing AB 
Källa: Inspiration från Sörqvist, (2001).   
!
Baserat på denna kategorisering är de förebyggande kostnaderna inte speciellt stora i 
förhållande till övriga kvalitetskostnader. Enligt Sörqvist (2001) skall en satsning på 
förebyggande åtgärder bidra till minskade totala kvalitetskostnader. Genom att NW ökar 
sina förebyggande kostnader kan deras interna felkostnader minskas, då bland annat 
vidareutbildning av anställda minimerar risken för att fel och brister uppstår i 
verksamheten. Vidareutbildning bidrar även indirekt till att de externa felkostnaderna 
minskar, då detta är interna felkostnader som hunnit nå verksamhetens kunder (Sörqvist, 
2001). Nedan följer kvalitetsbristkostnader fördelade utifrån PAF-modellen. 
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Kvalitetsbristkostnader Nordic Waterproofing AB 

Parametrar Mätetal Kr 
Förebyggande kostnader   
Leverantörsutvärdering Timlön inköp x timmar 500 000 
Inköpsplanering Timlön inköp + lagerkostnad 700 000 
Planerat underhåll/service Timlön reparatör x timmar 700 000 
Utbildning Totalkostnad/år   40 000 
Kvalitetssystem Ledningssystem + CMS 40 000 
Förberedelse intern revision Timlön tjänsteman x antal timmar 10 000 
SUMMA  1 990 000 
   
Kontrollkostnader   
Leverantörsuppföljning Timlön inköp x timmar 500 000 
Kalibrering maskiner Timlön reparatör x timmar 30 000 
Materialutvärdering Timlön maskinförare x timmar 30 000 
Efterkontroll produkter Timlön produktion x antal produkter 1 000 000 
Teknisk kontroll Timlön laboratoriet x timmar 1 000 000 
Utförande intern revision Timlön tjänsteman x timmar x antal 10 000 
Utförande extern revision Timlön tjänsteman x timmar x antal 60 000 
SUMMA  2 630 000 
   
Interna felkostnader   
Avhjälpande underhåll/service Timlön reparatör x timmar 400 000 
Spill Inköpsvärde + deponikostnad 500 000 
Kassation Inköpsvärde + deponikostnad 1 000 000 
Returmaterial  Timlön planering x timmar 40 000 
Avvikelse intern revision Standardkostnad x antal avvikelser 10 000 
Avvikelse extern revision Standardkostnad x antal avvikelser 5 000 
SUMMA  1 955 000 
   
Externa felkostnader   
Reklamation Totalkostnad 1 000 000 
Goodwill Totalkostnad  100 000 
Garantier Totalkostnad 1 100 000 
SUMMA  2 200 000 
SUMMA  8 775 000 

FIGUR 5.2. Kvalitetsbristkostnader Nordic Waterproofing AB 
Källa: Inspiration från Krishnan (2006).   
 
Dessa kostnader kan även fördelas beroende på vilken process de uppkommer i. I 
paretodiagrammet nedan finns förebyggande kostnader, kontrollkostnader samt interna 
och externa felkostnader för varje process. Paretodiagrammet visar att det finns störst 
kvalitetskostnader kopplat till produktionen. 
 



Kvalitetsbristkostnader – En fallstudie på Nordic Waterproofing AB 
 

!

! 46 

Paretodiagram Nordic Waterproofing AB 
 

 
FIGUR 5.3. Paretodiagram Nordic Waterproofing AB 
Källa: Inspiration från Sörqvist, (2001).   
 
Nordic Waterproofing AB har en omsättning på 300 000 000 kr. Deras totala 
kvalitetsbristkostnader uppskattas till 8 775 000 kr. Denna totala kvalitetskostnad kan 
sättas i relation till verksamhetens omsättning, ett så kallat relationstal (Sörqvist, 2001).   
 

Relationstal Nordic Waterproofing AB 

%93,20293,0
000000300
0007758

==  

 
FIGUR 5.4. Relationstal Nordic Waterproofing AB 
Källa: Inspiration från Sörqvist, (2001).   
 
Detta relationstal visar på att de totala kvalitetsbristkostnaderna som uppskattats är 
mycket låga i jämförelse med det som Bergman & Klefsjö (2007) beskriver kan uppgå till 
10-30 % av verksamheten omsättning. Däremot bör det poängteras att denna studie syftar 
till att kartlägga kvalitetsbristkostnader i tre stycken processer. NW har totalt identifierat 
17 stycken processer. För att få en någorlunda uppskattning över de totala 
kvalitetsbristkostnaderna i verksamheten, kan relationstalet divideras på tre stycken 
processer, vilket ger cirka 0,98 % av omsättningen per process. Detta ger 
uppskattningsvis totala kvalitetsbristkostnader på 10-15 % av verksamhetens omsättning.!
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6 Slutsats 
________________________________________________________________________ 
I detta avsnitt redovisas studiens slutsatser baserat på den analys som gjorts i tidigare 
avsnitt Här beskrivs även studiens bidrag med rekommendationer till fallföretaget samt 
förslag på fortsatt forskning.            

6.1 Slutsatser 
Denna studie syftade till att kartlägga kvalitetsbristkostnader på Nordic Waterproofing 
AB. För att påvisa vilken avdelning som har störst kvalitetskostnader görs även ett 
paretodiagram där kostnaderna kopplas samman med processerna. Då NW ville att 
kostnaderna i den publicerade studien skulle vara fiktiva, kommer ingen vidare diskussion 
kring kostnadsfördelningen i denna studie att göras. Däremot kommer det att föras en 
allmän diskussion kring användandet av kvalitetsbristkostnader. Nordic Waterproofing 
AB har dock erhållit en upplaga med korrekta kostnadsberäkningar. 
 
Problemformuleringen i denna studie lyder ”Vilka kvalitetsbristkostnader kan kartläggas i 
en tillverkande verksamhet?”. Denna studie visar på att kvalitetsbristkostnader finns i 
samtliga processer som har studerats på fallföretaget Nordic Waterproofing AB. En 
sammanställning av samtliga identifierade kvalitetsbristkostnader återfinns i Figur 5.2. 
Det visar på att de totala kvalitetsbristkostnaderna uppgår till 8 775 000 kr, vilket 
motsvarar 2,93 % av verksamhetens totala omsättning. Denna studie har endast undersökt 
tre av totalt 17 processer på NW. Det innebär att uppskattningsvis uppgår de totala 
kvalitetsbristkostnaderna i alla processer till 10-15 % av verksamhetens omsättning. 
Enligt Bergman & Klefsjö (2007) uppgår kvalitetsbristkostnader till cirka 10-30 % av en 
tillverkande verksamhets omsättning inom den svenska industrin. Detta visar på att NW 
har relativt låga kvalitetsbristkostnader i jämförelse med den uppskattning som Bergman 
& Klefsjö (2007) gör. Däremot är kvalitetsbristkostnaderna på NW tillräckligt stora för 
att anses väsentliga att arbeta med. Kategoriseringen som återfinns i Figur 5.1 visar på att 
NW har förhållandevis höga interna och externa felkostnader jämfört med deras 
förebyggande kostnader. Denna studie syftar till att kartlägga kvalitetsbristkostnader i en 
tillverkande verksamhet samt att utveckla en modell med mätetal för dessa kostnader. De 
kartlagda kostnaderna återfinns i en modell tillsammans med mätetal i Figur 5.2. 

6.2 Studiens bidrag 
Denna studie syftar till att kartlägga kvalitetsbristkostnader i en tillverkande verksamhet. 
De totala kvalitetsbristkostnaderna som kartlagts på deras leverantörsprocess, 
produktionsprocess och försäljningsprocess uppgår till 8 775 000 Kr, vilket är 2,93 % av 
omsättningen. Detta visar tydligt på att verksamheten har störst kvalitetsbrister kopplat till 
produktionen. Studien har dels bidragit med att identifiera kostnaderna på NW, men även 
bidragit till rekommendationer för fortsatt arbete med kvalitetsbristkostnader.     
 
För vidare arbete med de kvalitetsbristkostnader som kartlagts på NW kan de använda sig 
av förbättringsmodellerna PDCA och FMEA. PDCA kan användas för att angripa de 
problem som orsakar kvalitetsbristkostnaderna och hitta en åtgärd (Bergman & Klefsjö, 
2007). FMEA kan NW använda sig av för att undersöka vilken feleffekt varje 
kvalitetsbrist har. FMEA visar även sannolikheten och allvarligheten vid uppkomst av 
kvalitetsbristen (Bergman & Klefsjö, 2007). Det ger NW en överblick över vilka problem 
som är mest allvarliga vid uppkomst och hur stor risken är att de uppstår.  
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Ett vidare steg i kvalitetsutvecklingen för NW vid arbete med kvalitetsbristkostnader kan 
vara att tillämpa ABC-metoden. Denna metod grundar sig i att dela in alla aktiviteter i 
verksamheten och identifiera dess kostnadsdrivare (Ax et al., 2009). Det skulle underlätta 
kostnadsfördelningen på varje kvalitetsbrist och möjligtvis ge en mer rättvisande bild 
över kvalitetsbristkostnaderna.  
 
Studien har även bidragit med vissa rekommendationer till fortsatt arbete med 
kvalitetsbristkostnader hos NW. För att minska deras interna felkostnader gällande defekt 
material kan inkommande material mer noggrant kontrolleras. Detta skulle öka chansen 
att upptäcka defekt material innan det hinner gå till produktion. En bra förebyggande 
åtgärd för att minska de externa kostnaderna är utbildning av takentreprenörer för 
hantering av produkterna. Utbildningarna skulle kunna vidareutvecklas för att ytterligare 
minska inkommande garantiärenden. De externa felkostnaderna är de mest allvarliga 
kvalitetsbristkostnader eftersom de påverkar kunden negativt (Sörqvist, 2001). Därför 
anses utbildningen vara en viktig del att fortsätta arbeta aktivt med. Under intervju med 
Produktionsledare Cronqvist framkom det att medarbetarna i produktionen anser det 
befintliga avvikelsesystemet CMS vara svårhanterligt och väljer därför att inte använda 
det. En rekommendation vore att vidareutbilda de anställda i verksamhetens 
avvikelsesystem. Det skulle ge en mer rättvisande dokumentation av avvikelser i 
verksamheten och bli ett mer behjälpligt verktyg i deras vidareutveckling.  
 
Som hjälp för fortsatt arbete med kvalitetsbristkostnader på NW kan de använda sig av 
den tolvstegsmodell som Morse et al., (1987) har utvecklat. Denna tolvstegsmodell 
behandlas i avsnitt 3.2.2 och kan vara en bra vägledning för att kartlägga och utveckla 
mätsystem för kvalitetskostnader. Det finns dock ett antal problem som NW kan ställas 
inför vid mätning av kvalitetsbristkostnader. Sörqvist (2001) tar upp tio väsentliga 
problem som verksamheter behöver beakta i sitt kvalitetsarbete. Dessa problem är viktiga 
att ta hänsyn till eftersom de kan få arbetet med kartläggningen av 
kvalitetsbristkostnaderna att bli komplicerat och riskera att bli inkomplett. 

6.3 Fortsatt forskning 
Under arbetet med denna studie har det uppkommit tankar och förslag på fortsatt 
forskning inom ämnesområdet. Då denna studie har fokuserat på att identifiera 
kvalitetsbristkostnader i tre processer på Nordic Waterproofing AB, hade det varit 
intressant att även kartlägga kvalitetsbristkostnader i samtliga processer i verksamheten. 
Detta anses hade gett en djupare förståelse över vilka processer och aktiviteter i 
verksamheten som kan förändras och förbättras. Det hade även varit intressant att 
återkomma till NW för att se hur deras kvalitetsutveckling har förändrats baserat på de 
identifierade kvalitetsbristkostnaderna i denna studie.    
 
Då denna studie utfört utifrån en kvalitativ ansats är generaliserbarheten låg. Det hade 
därför varit intressant att kontrollera hur väl resultatet faktiskt kan användas i en annan 
tillverkande verksamhet. Resultatet i denna studie kan då ligga till grund för insamling av 
empiri i en annan verksamhet.  
 
!
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Bilaga 1 
Intervjuguide inför intervju med Mats Lindborg Inköpschef 
Person och bakgrund 

1. Vad är din position på Nordic Waterproofing?  
2. Hur länge har du haft den? 
3. Vilken utbildning har du i grunden? 

 
Arbetsuppgifter 

4. Vad är dina huvuduppgifter? 
5. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 
6. Vilka övriga avdelningar du har dagligen kontakt med?  

 
Leverantörer 

7. Hur många leverantörer har ni kopplat till inköp? 
8. Hur sker samarbetet med era leverantörer? (kommunikationen) 
9. Vilka kriterier har ni på era leverantörer? 
10. Ställer era leverantörer några krav på er?  
11. Vad blir följderna när det uppstår problem med era leverantörer? 

 
Material 

12. Vilka krav har ni på råmaterialet? (egenskaper, så att ett annat material inte väljs) 
13. Hur kontrollerar ni att kraven är uppfyllda? 
14. Vad blir följden av att materialet inte uppfyller kraven? 

 
Problem 

15. Vilka är de vanligaste problem du stöter på i ditt arbete? 
16. Vad tillkommer det för arbete för dig vid dessa problem? 
17. Kan du uppskatta hur mycket tid du lägger varje vecka på att åtgärda problem? 
18. Har du rutiner för hur du hanterar problem som uppstår? (tillvägagångssätt) 

 
Kvalitet 

19. Vad är kvalitet för dig? 
20. Hur ser du på kvalitetsarbetet i verksamheten? 
21. Vad gör du för att upprätthålla god kvalitet?  
22. Hur väl insatt är du i kvalitetsarbetet i verksamheten?  
 
23. Är där något du vill tillägga innan vi avslutar? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide inför intervju med Christer Cronqvist Produktionsledare 
Person och bakgrund 

1. Vad är din position på Nordic Waterproofing?  
2. Hur länge har du haft den? 
3. Vilken utbildning har du i grunden? 

 
Arbetsuppgifter 

4. Vad är dina huvuduppgifter? 
5. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 
6. Vilka övriga avdelningar du har dagligen kontakt med?  

 
Produktionsprocessen 

7. Var snäll och beskriv produktionsprocessen. 
8. Hur många medarbetare finns på varje aktivitet? 
9. Hur säkerställer ni att medarbetare vet vad de skall göra? 
10. Hur tänker du kring flödet i produktionen? (effektivt, hastighet osv) 
11. Gör ni några mätningar i själva produktionen? Vilka i så fall? 
 

Problem 
12. Vilka är de vanligaste problem du stöter på i ditt arbete? 
13. Vad tillkommer det för arbete för dig vid dessa problem? 
14. Kan du uppskatta hur mycket tid du lägger varje vecka på att åtgärda problem? 
15. Har du rutiner för hur du hanterar problem som uppstår? (tillvägagångssätt) 
16. Vilka är de vanligaste problem som uppstår i produktionsprocessen? 

 
Kvalitet 

17. Vad är kvalitet för dig? 
18. Hur ser du på kvalitetsarbetet i verksamheten? 
19. Vad gör du för att upprätthålla god kvalitet?  
20. Hur väl insatt är du i kvalitetsarbetet i verksamheten?  

 
"#$ Är där något du vill tillägga innan vi avslutar?!
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Bilaga 3 
Intervjuguide inför intervju med Johan Ljungberg Marknadschef 
Person och bakgrund 

1. Vad är din position på Nordic Waterproofing?  
2. Hur länge har du haft den? 
3. Vilken utbildning har du i grunden? 

 
Arbetsuppgifter 

4. Vad är dina huvuduppgifter? 
5. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 
6. Vilka övriga avdelningar du har dagligen kontakt med?  

 
Återförsäljare 

7. Hur många återförsäljare har ni på NW? 
8. Hur sker samarbetet med era återförsäljare?  
9. Vilka kriterier har ni på era återförsäljare? 
10. Ställer era återförsäljare några krav på er?  
11. Vad blir följderna när det uppstår problem med era återförsäljare? 
12. Vad sker det för typ av marknadsföring för era produkter? 

 
Kunder 

13. Vilken typ av kontakt har ni med era kunder? 
14. Hur mäter ni kundtillfredsställelse?  
15. Hur analyserar ni det? 
16. Vad ställer ni för krav på kundtillfredsställelse? Mål?  
17. Vad gör ni med analyserna? Åtgärder? 

 
Reklamationer 

18. Vad är din roll med reklamationer? 
19. Hur ser statistiken ut för era reklamationer? (Antal, vanligast) 

 
Problem 

20. Vilka är de vanligaste problem du stöter på i ditt arbete? 
21. Vad tillkommer det för arbete för dig vid dessa problem? 
22. Kan du uppskatta hur mycket tid du lägger varje vecka på att åtgärda problem? 
23. Har du rutiner för hur du hanterar problem som uppstår? (tillvägagångssätt) 

 
Kvalitet 

24. Vad är kvalitet för dig? 
25. Hur ser du på kvalitetsarbetet i verksamheten? 
26. Hur väl insatt är du i kvalitetsarbetet i verksamheten?  
27. Vad gör du för att upprätthålla god kvalitet?  
 
28. Är där något du vill tillägga innan vi avslutar? 
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Bilaga 4 
Intervjuguide inför intervju med Peter Gärtner Controller 
Person och bakgrund 

1. Vad är din position på Nordic Waterproofing?  
2. Hur länge har du haft den? 
3. Vilken utbildning har du i grunden? 

 
Kostnadsfördelning 

4. Vad har ni för intern redovisningssystem? 
5. Hur gör du kostnadsfördelningen? 
6. Kan man sammanfatta kostnader i delprocesser? (ex. blandning/plastning)  
7. Finns det liknelser med ABC-kalkylering?  

 
Kvalitet 

8. Hur ser du på kvalitetsarbetet i verksamheten? 
9. Vad gör du för att upprätthålla god kvalitet?  
10. Hur väl insatt är du i kvalitetsarbetet i verksamheten?  

 
11. Är där något du vill tillägga innan vi avslutar? 

 
Intervjuguide inför kompletterande intervju med Peter Gärtner Controller 

1. Diskussion kring valda parametrar och mätetal.  
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Bilaga 5 
Intervjuguide inför intervju med Stefan Svensson Kvalitetschef 
Person och bakgrund 

1. Vad är din position på Nordic Waterproofing? 
2. Vilka är dina huvuduppgifter? 
3. Vilken utbildning har du i grunden? 

 
Kvalitetsledning 

4. Hur länge har Nordic Waterproofing varit certifierade mot ISO 9001? 
5. Hur ser ert kvalitetsledningssystem ut? 
6. Vad har ni identifierat för processer? 
7. Hur har ni beskrivit dem? 
8. Vilka metoder/modeller använder ni för att ständigt förbättra 

kvalitetsledningssystemet? 
9. Hur får era medarbetare ta del av ert kvalitetsledningssystem? 

 
Mätning och analys 

10. Hur arbetar ni med kundtillfredsställelse i verksamheten? 
11. Hur hanterar ni reklamationer? 
12. Hur hanterar ni avvikelser? 
13. Beskriv hur ni gör korrigerande åtgärder på avvikelser. 
14. Hur värderas risker i verksamheten? 
15. Beskriv vilka åtgärder som görs när en olycka uppstår. 
16. Beskriv hur ni utför internrevisioner för kvalitet.  
17. Vad har ni identifieras för kvalitetsbristkostnader?  
 
18. Är det något du känner att du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 
Intervjuguide inför kompletterade intervju med Stefan Svensson Kvalitetschef 
Kvalitetsbristkostnader 

1. Vad har du identifierat för kvalitetsbristkostnader? 
2. Hur har du identifierat dem?  
3. Varför anser du att de kostnaderna är viktiga? 
4. Varför använder ni inte er av underlaget idag?   

 
5. Är det något du känner att du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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