
 

 

KVALITETSBRISTKOSTNADER 
– HUR KAN MAN ARBETA FÖREBYGGANDE 

FÖR ATT UNDVIKA DESSA? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

År: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Examensarbete – Högskoleingenjör 

Industriell ekonomi 
 

Nathalie Meiner 
 

 





 

I 

Svensk titel: Kvalitetsbristkostnader – hur kan man arbeta förebyggande för att undvika dessa? 

 

Engelsk titel: How can you work preventively to avoid cost of poor quality? 

 

Utgivningsår: 2015 

 

Författare: Nathalie Meiner 

 

Handledare: Håkan Svensson 

 

Examinator: <skriv för- och efternamn på handledare här> 

 

 

  



 

II 

Abstract 

Today’s competition within the market in combination with higher demand on quality and 

performance meanwhile the technology is developing quickly makes it important as a company 

to allways be on the leading edge and distinguish from its competitors. As a leading corporation 

within vehicleadaption the demand for quality and safety is high. 

 

Even though the cost of poor quality isn’t skyhigh, it’s still important to allways work with 

continious improvements to keep these cost down. The work around cost of poor quality should 

involve working together through the whole product life cycle. The report gives suggestions on 

how to intercept cost of poor quality in an early phase, where it does not effect the customer. If 

the defect in quality is discovered by the customer it can in the long run injure the company and 

its authentication.  

 

The reports issue depends on the company and its priorities. It is obvious that a better 

collaboration between the divisions should improve small things. Also a clearer and better set 

of documentation in connection with testing and product development should also improve 

smaller details within the products.  
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III 

Sammanfattning 

Hård konkurrens på marknaden i kombination med ökade krav på kvalitet och prestanda från 

kunder samt en teknikutveckling som utvecklas allt fortare gör att det är viktigt som företag att 

ständigt vara i framkant och urskilja sig från konkurrenter. Som ledande bolagsgrupp inom 

fordonsanpassning ställs det stora krav på hög kvalitet och säkerhet.  

 

Även om man som företag inte har jättehöga kvalitetsbristkostnader är det ändå av stor 

betydelse att ständigt arbeta aktivt för att hålla dessa nere. För att arbeta kring kvalitetsrelaterade 

kostnader bör man arbeta tillsammans genom hela produktlivscykeln. Rapporten visar hur man 

kan arbeta för att fånga upp kvalitetsbristkostnader i ett tidigare skede, där det inte påverkar 

kunden. Upptäcks kvalitetsbristen hos kunden kan det i långa loppet skada företaget och dess 

varumärke.  

 

Frågeställningens svar beror på företaget och dess prioriteringar. Tydligt är dock att ett bättre 

samarbete avdelningarna emellan bör förbättra mycket småsaker. Också en tydligare och bättre 

dokumentation i samband med testning och produktutveckling bör även det förbättra 

smådetaljer hos produkterna.  
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1 Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet för studenter som läser Industriell Ekonomi – 

affärsingenjör på högskolan i Borås. Arbetet har utförts under hösten 2015 i samarbete med 

företaget Autoadapt, där det eftersöks hur man kan arbeta för att fånga upp kvalitetsrelaterade 

kostnader i ett tidigare skede.  

 

Ett stort tack riktas till Autoadapt för möjligheten att ta del av deras verksamhet och ett speciellt 

tack till Eva Lidén för stort intresse och engagemang i arbetet. Jag vill även tacka alla berörda 

på Autoadapt för eran tid och behjälplighet kring frågor och liknande. Jag vill även rikta ett 

stort tack till min handledare Håkan Svensson på Högskolan i Borås.  
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2 Introduktion 

2.1 Frågeställning 

För att analysera källorna till kvalitetsbristkostnader och ta fram lämpliga förslag till hur dessa 

elimineras har följande frågeställning tagits fram.  

 

Kvalitetsbristkostnader – hur kan man arbeta förebyggande för att undvika dessa?  

 

2.2 Syfte 

Syftet med denna rapport har varit att utreda källorna till kvalitetsbristkostnader och hur dessa 

kan fångas upp i ett tidigare skede. Tanken är att ge läsaren en uppfattning och rum för 

diskussion kring hur arbetet kring kvalitetsbristkostnader kan förbättras.  

 

2.3 Avgränsningar 

För att detta arbete skulle vara genomförbart har det gjorts vissa avgränsningar. De 

avgränsningar som gjorts är att se till ett tillverkande företag och informationen som har samlats 

in har berört i huvudsak två artiklar hos företaget. Rapporten kan även tänkas vara riktad till 

mellanstora till stora producerande företag.  
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3 Metod 

3.1 Data från företaget 

Sekundärdata från företaget har funnits åtkomligt för undersökning. Genom sammanställning 

av totala kvalitetsbristkostnader under 2015 har det getts en övergripande bild av hur 

kvalitetsbristkostnaderna har varit fördelade. Det valdes sedan att fokusera på en ettårsperiod 

från september 2014 till september 2015. Primärdata har då tagits fram för att kunna använda 

som underlag till arbetet, där det sammanställdes garantiärenden under vald period. 

Informationen har analyserats och sammanställts i ett paretodiagram (Se Bilaga 1).  

 

3.2 Litteraturstudie 

Rapportens teoridel är till största del baserad på vetenskapliga publikationer men även 

facklitterära böcker samt elektroniska källor. De vetenskapliga publikationerna har sökts fram 

genom Summon på Högskolan i Borås hemsida samt Google Scholar. Valda artiklar har gett 

författaren samt dess läsare möjligheten att ha en bred perception på forskningsfrågan. Genom 

diskussion och analys av teorin samt underlag från företaget har forskningsfrågan sedan 

besvarat i analysen.  

 

3.3 Intervjustudie 

En del av rapportens data består av intervjuer. Dessa intervjuer har varit väldigt fria och öppna, 

vilket innebär att det har ställts frågor som varit väldigt breda och generella. Två frågor återkom 

under intervjuerna: 

 

 Berätta om bakgrunden till Kardanaxel/Handkontroll 

 Vad är er uppfattning om de vanligaste orsakerna till problem med dessa produkter? 

 

Intervjuerna har gjorts med anställda från olika avdelningar för att få en bredare uppfattning 

kring det valda problemet. Intervjuer har gjorts med Produktchef, Support, Inköp, 

Produktutveckling samt en öppen dialog har hållits med kvalitetsavdelningen kontinuerligt 

under arbetet.  

 

3.4 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten hos de intervjuade beror på deras svar och kunskap kring dessa två produkter. 

De har fått tillfället att prata fritt om produkterna och dela deras uppfattning kring dessa. Den 

samlade värderingen kring intervjuerna har gjort att det är en ganska överensstämmande bild 

över produkterna och problem relaterade till dem.  
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4 Teori 

4.1 Kvalitetsutveckling 

4.1.1 Vad är kvalitet? 

För många är kvalitet ett generellt begrepp som innebär saker som något dyrt och lyxigt eller 

något som håller länge. Inom tillverkande företag var kvalitet länge förknippat med andelen 

defekta eller felaktiga varor, men allt eftersom den tekniska utvecklingen går framåt i 

kombination med ökad konkurrens har kvalitet kommit att handla om mer än bara produkten i 

sig. Förr var det vanligt att kvalitet förknippades med något som ”överensstämmande med 

krav”, men även det uttrycket refererar till att ett företag ska fokusera på att göra saker rätt och 

därmed missar man det som faktiskt är viktigt: kundfokus (Sörqvist, 1998). Nu för tiden 

omfattar kvalitet allt från leveranser, eftermarknadsservice och även själva produktionen (Al-

Dujali, 2013). Bergman & Klefsjö (2012) föreslår definitionen ”Kvaliteten på en produkt är 

dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”.  

Ett företags kunder kan vara vem som helst som nyttjar produkten eller tjänsten. Det innebär 

alltså att det finns olika kundgrupper och det är av stor betydelse att man tydliggör två saker: 

Vilka är kunderna? 

Vilka vill vi skapa värde åt? 

Två frågeställningar som leder vidare till offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 

2012).  

4.1.2 TQM 

TQM eller offensiv kvalitetsutveckling, som det heter på svenska, har blivit en förutsättning för 

många företags överlevnad och är en stor konkurrensfördel i ett samhälle och omvärld som 

ständigt förändras. TQM handlar om att fokusera på kundtillfredsställelse, ständig förbättring 

och ett systemtänk kring företaget eller organisationen. Det kan definieras som ett sätt nå och 

behålla högkvalitativa produkter samtidigt som arbetet kring ständig förbättring och 

förhindrandet av fel engagerar och omfattar en hel organisation, på alla plan (Jiménez, 

Martinez-Costa, Martínez-Lorente, Rabeh, 2015). Ett engagerat och starkt ledarskap ligger till 

grund för ett framgångsrikt TQM-arbete. Andra faktorer som spelar in är kundfokus, 

faktabaserade beslut, arbete med processer och arbete med ständiga förbättringar. Därmed 

involveras både mänskliga och tekniska resurser inom arbetet med kvalitetsutveckling.  

 

Vikten av att involvera alla avdelningar inom arbetet för kvalitetsutveckling var något som 

introducerades redan på 1950-talet av Armand Feigenbaum, som menade på att det inte bara är 

tillverkarna av produkten som hade kvalitetsansvaret, utan att det skulle involvera alla delar av 

företaget. Han menade att genom ett tvärfunktionellt arbete avdelningarna emellan skulle skapa 

en bättre synlighet för defekter och felaktigheter tidigare inom tillverkningskedjan och därmed 

skulle slöserier som reparation och om-arbete kunna undvikas (Forker, Mendez, & Hershauer, 

2010). 

4.1.3 Kvalitet och lönsamhet 

Nöjda och tillfredsställda kunder är produkten av ett effektivt kvalitetsarbete, som även skapar 

en mer effektiv organisation. Ett lyckat kvalitetsarbete visar sig på bland annat förbättrad 

effektivitet inom företaget då de icke-värdeskapande aktiviteterna har identifierats och 

eliminerats. I och med kvalitetsförbättringar kan det tas ut ett högre pris på varan samtidigt som 

kvalitetsbristkostnader har eliminerats. Detta i sin tur leder till högre vinst (Sörqvist, 1998).  
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4.2 Kvalitetsbristkostnader 

När det talades om kostnader förknippade med kvalitet användes initialt kvalitetskostnader, 

men allt eftersom utvecklingen gick framåt formades en ny benämning, nämligen 

kvalitetsbristkostnader. Ibland talas det även om värdeskapande kostnader samt icke-

värdeskapande kostnader för att kunna redogöra vilka kostnader som inte skapar värde till kund. 

Från början symboliserade kvalitetsbristkostnader något som uppkom på grund av att produkten 

inte uppfyllde kraven (Sörqvist, 1998). Enligt Sörqvist (2001, s.32) är en specifik och bra 

definition på kvalitetsbristkostnader ”de totala förluster som uppstår genom att ett företags 

produkter och processer inte är fullkomliga”.  

4.2.1 Indelning av kvalitetsbristkostnader 

Ett sätt att visualisera och förtydliga begreppet kvalitetsbristkostnader utgås det ofta från 

Feigenbaums kostnadsindelning som bestod av interna och externa kostnader, förebyggande 

kostnader samt kontrollkostnader (Sörqvist, 2001). Idag används en modell för indelningen av 

kvalitetsbristkostnader som heter PAF (Prevention Appraisal Failure) där de olika kategorierna 

definieras som: 

 Interna kostnader: Kostnader som uppkommer på grund av att produkten inte stämmer 

överens med krav och upptäcks innan leverans till kund. Detta kan vara fel som omarbete, 

defekter och förseningar.  

 Externa kostnader: Kostnader som upptäcks när kund fått sin vara och kan exempelvis vara 

garantier och reklamationer.  

 Kontrollkostnader: De kostnader som uppkommer för att garantera kvalitet på produkterna 

så som inspektion, övervakning och underhåll.  

 Förebyggande kostnader: Kostnader som uppkommer för att hålla felkostnader och 

kontrollkostnader på en låg nivå.  

(Krishnan, 2006).  

 

Omvärlden har ändrat uppfattningen kring kvalitetsbristkostnader och fokus har skiftat till 

interna och externa kostnader när man talar kring de kategorier som går att arbeta mer specifikt 

med. Kontrollkostnader och förebyggande kostnader är något som anses vara inbyggt i arbetet 

kring att ständigt förbättra kvalitet och kan därmed inte hänföras som en kostnad för kvalitet 

utan tillhör förbättringsarbetet (Sörqvist, 2001).  

4.2.2 Den dolda fabriken 

När det fokuseras på kvalitetsbristkostnader och mätning av dessa blir genast arbetet försvårat. 

En del kostnader är enkla att identifiera medan andra är extremt svåra att spåra (Sörqvist, 2001). 

Det talas då om ett den dolda fabriken, ett begrepp som refererar till de dolda 

kvalitetsbristkostnaderna. Kureshi (2014) menar på att denna dolda fabrik som tar hand om 

bland annat defekter och omarbete, kunde fokusera på att öka produktiviteten om 

kvalitetsbristkostnaderna reduceras.  

Ofta talas det om isbergsmodellen, som är en tydlig illustrering av vad som finns under ytan, 

eller i den dolda fabriken.  

 

 

 

 



 

- 6 - 

 

Som figuren visar finns det en rad dolda kostnader och ofta 

är det endast de synliga kostnaderna som tas med i 

beräkningar kring kvalitetsbristkostnader. Ofta går även de 

dolda kostnaderna delas in i nivåer som ger en djupare 

förståelse kring källan till kostnaderna. Krishnan (2009) 

nämner bland annat dessa dolda kvalitetsbristkostnader: 

 Förlorad potentiell inkomst/goodwill   

 Omkonstruktion 

 Ändringar hos tillverkare på grund av oförmåga att 

möta kundernas krav 

 Inköp av extramaterial med motivering att det 

räknas med defekter och felaktigheter 

 Kostnad för ökad lagerplats 

 Överproduktion 

 

Sörqvist (2001) väljer att dela in dessa dolda kvalitetsbristkostnader i ytterligare nivåer och tar 

med förlorade intäkter, kundernas kostnader samt samhällsekonomiska kostnader.  

 

 Förlorade intäkter refererar till de produkter som inte tillfredsställer kundernas behov men 

ändå släpps ut på marknaden. En bristfällig produkt kan leda till att kunden väljer att leta 

efter konkurrenter som kan uppfylla kundens behov och till och med överträffa dessa. Det 

som bör finnas i åtanke är att en missnöjd kund mycket gärna delar med sig om sina dåliga 

erfarenheter och kan i sin tur skapa ett dåligt rykte kring företaget och förlusten av 

potentiella kunder är ett faktum. 

 Kundernas kostnader där det refereras till att dålig kvalitet drabbar slutkunden. Vanliga 

fel som drabbar kunden är garantikostnader där en produkt går sönder under garantitiden 

och skapar kostnader för företaget i samband med reparation eller ersättningsvara men 

också skadar det företagets rykte och kundernas uppfattning om företaget. Dessa kostnader 

kan alltså också sammankopplas med förlorade intäkter i och med företagets goodwill 

skadas (Silmar Pontel, 2004).  

 Samhällsekonomiska kostnader är de kostnader som påverkar samhället på grund av 

kvalitetsbrister inom företaget. Ofta är miljöpåverkan en viktig faktor på en 

kravspecifikation då det är viktigt för företagets överlevnad och rykte att påvisa att de har 

ett miljötänk inom organisationen. Finns det brister som gör att företaget påverkar miljö och 

samhälle kommer automatiskt avgifter för exempelvis utsläpp att bidra till kostnader som 

påverkar den totala kostnaden för kvalitet (Sörqvist, 2001).  

4.3 Förbättringsverktyg 

I ett företags arbete med förbättringar är det viktigt att använda sig av olika förbättringsverktyg 

i syfte att samla, strukturera och analysera data (Bergman & Klefsjö, 2012). För att det ska löna 

sig med att arbeta med ständig förbättring kräver det att verktygen används på rätt sätt. Det 

finns mängder med verktyg tillgängliga i avseende på förbättring, men för att lyckas med ett 

kvalitetsarbete är det viktigt att man är medveten om att alla verktyg inte fungerar för alla och 

att ha förmågan att välja det rätta, inte är det lättaste. Det viktigaste att tänka på är att det är 

”bara” verktyg och inte en garanti att det kommer att fungera. I dagsläget talas det om sju tycken 

förbättringsverktyg som är de vanligaste och mest använda: 

 Datainsamling 

 Histogram 

 Styrdiagram 

Figur 1 Isbergsmodellen, Inköpsbloggen. 
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 Flödesschema 

 Paretodiagram 

 Sambandsdiagram 

 Orsaks-verkan-diagram  

 

Det vanligaste är att de delas upp i två olika områden: dataanskaffning och dataanalysering 

(Sokovic, Jovanovic, Krivokapic & Vujovic, 2009).  

 

4.3.1 Datainsamling  

En av de viktigaste faserna inom arbetet med kvalitetsförbättringar är datainsamling. Genom 

att ha tillräckligt med bakgrundsfakta går den aktuella frågan eller problemet lättare 

åskådliggöras. Som med många andra metoder behövs det från början vara tydligt vad 

intentionen med datainsamlingen är. Det är därför viktigt att två frågor kan besvaras innan man 

går vidare. 

-Vilket är kvalitetsproblemet?  

-Vilken fakta behövs för att belysa problemet? 

 

Därefter finns en rad olika metoder att samla in fakta på. Vilken metod som väljs är beroende 

av hur stor datamängden beräknas vara (Bergman & Klefsjö, 2012).  

4.3.2 Histogram 

Vid stora datamängder är histogram ett utmärkt sätt att sammanställa aktuell data som är väldigt 

omfattande. Varje uppmätt värde delas upp i klasser, där varje stapel representerar ett antal 

mätvärden. Histogram ger en god kunskap om hur mätvärdena varierar och ligger till en bra 

grund för vidare statistisk analys (Bergman & Klefsjö, 2012).  

4.3.3 Styrdiagram 

Styrdiagram är ett enkelt och användbart sätt att grafiskt visa data från en process. Tanken med 

ett styrdiagram är att helt enkelt mäta kvalitet på ett x antal enheter vid slumpmässigt valda 

tidpunkter. Dessa sammanställs sedan till exempelvis ett medelvärde och markeras på ett 

diagram. Syftet med att använda sig av ett styrdiagram är att se om processen är i jämvikt, 

upptäcka plötsliga variationer i processen samt utvärdera om kvalitetsarbetet kring processen 

har gett utdelning (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

4.3.4 Flödesschema 

Ett flödesschema är ett sätt att visualisera en process från början till slut. Flödesschemat består 

av figurer som visar processer med beslut och flöden i dess ordning de sker. Vid skapandet av 

ett flödesschema används speciella symboler för att visa om det är en process eller ett beslut 

(IBM, 1969). De vanligaste symbolerna som används är rektangulär ruta som symboliserar 

aktiviteter och diamant som innebär ett beslutsfattande (Wikipedia, 2015).  

4.3.5 Paretodiagram 

Paretodiagram är ett av de sju så kallade förbättringsverktygen som används inom 

kvalitetssäkring. Ett paretodiagram visar antalet fel i staplar utmed den horisontella axeln, där 

de ordnas från högsta till lägsta värdet. Den vänstra axeln visar antalet fel och den högra visar 

den kumulativa frekvensen som är uttryckt i procentandelar. Diagrammet koncept kallas för 80-

20 regeln, där det syftar till att 20 % av felen står för 80 % av påverkan (Wilkingson 2006). 
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Meningen med ett paretodiagram är att det ska gå att identifiera vilket problem som är 

allvarligast och därmed veta i vilken ordning dessa ska angripas.  

4.3.6 Sambandsdiagram 

I vissa fall kan det vara flera parametrar som påverkar en variabel och därmed inte gör det 

möjligt att dela upp i exempelvis histogram. Då är ett sambandsdiagram en bra idé. Ett 

sambandsdiagram visar hur en produktegenskap varierar under inverkan av en variabel. Ibland 

är det många variabler som påverkar, vilket gör att det behövs göra flera sambandsdiagram. 

Informationen som utläses från ett sambandsdiagram kan även ibland användas för att styra och 

övervaka en process (Bergman & Klefsjö, 2012).  

4.3.7 Orsak-verkan-diagram 

Orsak-verkan-diagram eller även kallat fiskbensdiagram skapades på 1940-talet av Kaoru 

Ishikawa som ett verktyg inom kvalitetsledning. Dess utformning ser ut som så att huvudet på 

diagrammet representerar ett kvalitetsproblem och varje ”ben” visar orsaker som bidrar till 

problemet. Vid arbete med ett orsak-verkan-diagram arbetas det baklänges, då 

kvalitetsproblemet är känt och sedan arbetas det fram huvudorsaker som påverkar problemet 

(Clary & Wandersee, 2010). När det har satts ut orsaker som bidrar till problemet är tanken att 

varje orsak ska ha ”underorsaker” som fås fram av att exempelvis använda ”fem varför”. Ofta 

används de sju M (Management, Människa, Metod, Mätning, Maskin, Material, Miljö) som 

grund till ett orsak-verkan-diagram där det på så sätt underlättar att försöka hitta underorsaker 

(Bergman & Klefsjö, 2012).  

4.4 Lean  

Lean är en verksamhetsstrategi som fokuserar på flödeseffektivitet och att eliminera alla sorter 

av slöserier. De aktiviteter som inte genererar värde för existerande eller potentiella kunder 

räknas som slöseri. Alltså finns det stora likheter med TQM och Lean (Bergman & Klefsjö, 

2012). Lean är ett resultat av TPS(Toyota Production System) förhållningssätt till produktion 

som hör till de vanligaste tillverkningsfilosofierna under de senaste 10 åren. Implementering av 

lean kan för många vara problematiskt och svårstyrt då det är av stor vikt att företaget ses som 

en helhet (Liker, 2010). 

 

När det gäller  företag inom industri och tillverkning är lean produktion en vanlig 

organisatorisk modell. Lean grundar sig på följande fem principer: 

 Skapa värde för kund 

 Identifiera värdeflödet 

 Skapa flöde 

 Dragande produktion 

 Sträva efter det perfekta tillståndet 

 

När dessa fem principer implementeras skapas det stora möjligheter för företaget att arbeta med 

reducering och eliminering av slöserier (Alves, Dinis-Carvalho, Sousa, 2012). Det talas ofta om 

7 slöserier som är överproduktion, väntan, omarbete, lager, onödiga transporter, överarbete och 

onödiga rörelser. Enligt Liker(2010) är den allvarligaste formen av slöseri överproduktion och 

lösningen på det ledde till JIT(Just-in-time), ett verktyg som används för att producera rätt 

mängd i rätt tid. Genom att producera precis så mycket som behövdes för nästa station minskas 

behovet av lagring och därmed andelen uppbundet kapital. En vidareutveckling av just-in-time 

ledde till Kanban, ett kort för utbyte av information produktionslinorna emellan. Fördelarna 

med JIT och kanban var förutom minskningen av bundet kapital även tidigare upptäckt av 
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defekter samt att det inte produceras mer än vad om behövs (Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 

2006).  

 

4.5 Ständig förbättring 

Arbetet med TQM och lean har presenterat begreppet ständig förbättring som ett sätt att alltid 

sträva efter förbättrad kvalitet och möjligheten att leverera högkvalitativa produkter på ett 

kostnadseffektivt sätt. Ett pågående arbete med ständig förbättring har visat sig ha stor inverkan 

på ett företags prestation. Det är dock av stor vikt att hela organisationen är involverad i 

företagets förbättringsarbete på alla nivåer då en av kärnvärderingarna inom ständig förbättring 

är samarbete och involvering av medarbetare. Något som också påverkar förbättringsarbete är 

som tidigare nämnts, en engagerad och bra ledare (Lam, O’Donnell, Robertson, 2015). Andra 

viktiga parametrar inom arbetet kring ständig förbättring är processförbättring, systemtänk, 

designförbättring och involvering av leverantörer (Singh & Singh, 2015).  

Tillverkande företag upplever i dagens samhälle ett krav av att kunna följa kunders ständiga 

förnyelse av behov och önskan. För att kunna vara konkurrenskraftiga, ledande och kunna 

tillgodose både interna och externa kunders behov är förbättringsarbete en förutsättning. Detta 

måste göras genom bland annat ha låga kvalitetskostnader, undvika slöserier och effektivisera 

produktionen (Singh & Singh, 2015).  

4.5.1 Kaizen 

De viktigaste aspekterna vid implementering av metoder som JIT är medarbetarnas 

engagemang och genom detta skapades Kaizen som handlar om en djupare förståelse för sina 

medarbetare på ett beteendemässigt plan. Tanken är att skapa en organisation som har en 

harmonisk och dynamisk miljö, där alla arbetar förebyggande och uppmärksammande mot både 

interna och externa förändringar. Medarbetaren ska vara engagerad och ska på alla nivåer hjälpa 

till med arbetet för ständig förbättring (Macpherson, Lockhart, Kavan & Laguinto, 2015).  

Det finns många sätt att arbeta med Kaizen, men standard är att förbättringsarbetet 

implementeras i varje anställds dagliga arbetsuppgifter. Andra exempel på förbättringsverktyg 

inom Kaizen är ställtidsreduktion, kanban, standardiserat arbetssätt och 5-varför (Singh & 

Singh, 2015). 

4.5.2 Processförbättring 

Ett sätt att arbeta kring processförbättring är användandet av den så kallade PDCA-cykeln. 

PDCA står för Plan – Do – Check – Act, där Plan står för att sätta ett mål; Do innebär 

implementering av målet, Check innebär att kontrollera prestationen och Act menas att 

standardisera den nya processen och sätta upp nya mål för en ny likadan cykel. Cykel nummer 

två blir en mer stabil och funktionell process och syftet med den andra är att förbättra det redan 

standardiserade sättet (Singh & Singh, 2015).  

En annan metod att använda vid förbättrandet av existerande processer är sex Sigmas och dess 

metod DMAIC. DMAIC står för Define; Measure; Analyze; Improve och Control och är av 

samma förbättringscykel som PDCA. Det är en välbeprövad metod om hjälper till vid 

reducering av kostnader, förbättrad cykeltid, ökad kundtillfredsställelse samt ökar lönsamheten 

(Prashar, 2014). Anledningen till att sex sigma är en framgångsrik metod är dess arbete kring 

variation och ett stort fokus på resultat, där det hela tiden påminns om hur stora 

kostnadsbesparingar som kommer att göras (Bergman & Klefsjö, 2012). DMAIC baseras på 

statistik och möjliggör en identifiering och eliminering av variation som orsakar slöserier. Inom 

de olika delarna av DMAIC-metoden används olika kvalitetsförbättringsverktyg för att kunna 

bearbeta informationen (Prashar, 2014). Enligt Bergman & Klefsjö (2012) är försöksplanergin 
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och kundcentrerad planering ett av arbetssättet när det kommer till sex sigma. En engagerad 

ledare är extremt viktigt även inom denna sorts förbättringsarbete.  
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5 Nulägesbeskrivning 
 

1996 grundades Autoadapt med syfte att anpassa fordon för människor med nedsatt eller 

begränsad rörlighet. Idag arbetar 125 personer på deras kontor- och tillverkningsanläggning i 

Stenkullen. Autoadapt finns på representerade i 50 länder världen över, med mer än 300 

återförsäljare och tillhörande underåterförsäljare. Bolaget i sig består av Autoadapt, 

BraunAbility, Bruno Independent Living Aids samt Unwin. Tillsammans är bolagsgruppen en 

av världens ledande tillverkare inom fordonsanpassning (Autoadapt 2015). I kontor- och 

tillverkningsanläggningen sker montering och kvalitetskontroll av produkterna innan de skickas 

vidare till deras huvudlager i Nödinge. Autoadapt har ett eget säkerhetscenter där majoriteten 

av deras provningar, som omfattar bland annat klimat-, krock- och dragprov, utförs. 2009 blev 

de - som första ackrediterade dragprovningslaboratoriet inom fordonsbranschen – ackrediterade 

av Swedac, vilket innebär att de får lov att utföra provningar och utfärda certifieringar. 

(Autoadapt 2015) 

5.1 Bakgrund 

Autoadapt genomförde 2010 ett stort tekniklyft genom att lansera Turny Evo 1, ett vridsäte som 

hjälper brukaren komma in och ur sin bil. En produkt som var revolutionerande för marknaden 

och lanserade som Autoadapts flaggskepp. Turny Evo är dessutom deras bäst säljande produkt. 

och blev en succé, men internt orsakade den stora kostnader. Turny Evo består av många delar 

och är Autoadapts mest komplexa produkt. I och med detta ledde det vid produktionsstarten till 

mycket problem på linan som rörde toleransnivåerna. Toleransutfallet hade underskattats och 

det var inte möjligt att testa alla olika kombinationer på grund av att det fanns oändligt många 

kombinationer. I efterhand insåg man att det var ett sådant enormt tekniklyft och det fanns för 

lite kunskap kring produkten. Produkten hade en otillräcklig konstruktion, som inte var 

tillräckligt beprövad. Trots detta borde det ha gått att förutspå på något sätt att feltyper skulle 

dyka upp. Inför lanseringen av Turny Evo 2 togs de förra problemen med som lärdom och det 

genomfördes en kvalitetsrevision med avseende på feltyper och brister från Turny Evo 1.  

5.2 Kvalitetsbristkostnader 

För ungefär två år sedan upptäcktes en mängd kvalitetsbristkostnader som var svåra att hitta 

källan till. Det gjordes då en sammanställning av kostnaderna som delades in i två 

produktkategorier: Autoadapts produkter och Brauns produkter. Sedan delades dessa kategorier 

in i fyra underkategorier som är garantier, goodwill, felaktiga delar samt saknade delar. 

Autoadapt har en garantitid på två år och det är många artiklar som går på garantin. Kostnaderna 

i jämförelse med total produktion är inte skyhöga, men det är alltid önskvärt att minimera 

kostnader relaterade till kvalitetsbrister då det är en parameter som påverkar Autoadapt som 

varumärke och i sin tur skapar missnöjda kunder.  

 

Vid utredandet kring kvalitetsbristkostnaderna valdes det att fokusera på de produkter som går 

under garantiärenden gällande Autoadapts egna produkter endast. Enligt Lidén1 valdes detta 

som fokus på grund av att det är produkter de själva är med och utformar/påverkar. Efter en 

sammanställning och sortering på kostnader samt en sortering på antal var det möjligt att utläsa 

vilka artiklar som förekommer på båda listorna och ligger högt i både antal och kostnad. 

Resultatet blev tio stycken artiklar som fördes in i ett paretodiagram.  Det var ett flertal av dessa 

                                                 
1 Eva Lidén, Kvalitetschef Autoadapt 
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artiklar som kvalitetsavdelningen redan var medvetna om dess brister och det fanns därmed 

redan insatta åtgärder. Fokus valdes därmed att läggas på kardanaxel och handkontroll, då dessa 

två inte var något som utretts mer detaljerat.  

 

5.2.1 Handkontroll 

Enligt inköpsavdelningen har det funnits en del problem kring handkontrollen med avseende 

på leverantörer. Den består av flera komponenter, där plasthöljet och displayen köps in från 

Kina, som sedan läggs på lager. Ett annat företag köper sedan loss dessa två komponenter och 

monterar dit kretskortet och där har det funnits problem med uteblivna funktioner och att 

skärmen bara blir helt blå och inte fungerat.  

 

5.2.2 Kardanaxel 

Från början fanns det även här problem med inköpet av kardanaxeln ända fram tills man hittade 

en leverantör som sysslar med lasersvetsning. På grund av små toleranser och utrymme så är 

lasersvetsning det som fungerar bäst. Ofta framkom det inte vad det exakta problemet med 

kardanaxeln var, utan supporten valde att skicka reparations-kit och det blev inte någon 

uppföljning. En möjlig anledning kan vara när stolen körs i sitt ytterläge och den felbelastas 

med exempelvis en duns av brukaren eller att brukaren endast sitter på ena delen av stolen.  

 

5.3 Rutiner för garantiärenden  

I dagsläget är rutinerna för hantering av garantiärenden ingenting som har tydliga riktlinjer. 

Enligt anställda på kundsupport sker majoriteten av reklamationerna via mailkontakt, där 

återförsäljaren blir kontaktad av kund som sedan mailar kundsupporten i Sverige. Efter ärendet 

är avslutat hamnar det i systemet och de anställda fyller delvis i det formulär som hör till 

applikationen som mottar mailen. Det finns mer funktioner i detta formulär än vad som används, 

då det uppfattas som att om det är mer rutor som ska fyllas i ”orkar” inte personalen göra detta 

och det gör helt enkelt inte. Flera anställda har inte heller full kunskap kring hur formuläret kan 

fyllas i och de val som går att göra. Eftersom formuläret efter avslutat ärende inte används så 

som det skulle kunna göras, utnyttjas inte dess fulla potential och det är inte möjligt att spåra 

varje enskild order på ett effektivt och tidsbesparande sätt.  
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6 Analys 
För att kunna reducera kvalitetsbristkostnaderna är det viktigt att identifiera potentiella källor 

till varför det finns kvalitetsbristkostnader. Genom att använda ett orsak-verkan-diagram 

uppspaltat i punkter kan man visa vilka faktorer som kan påverka och dess konsekvenser.  

6.1 Handkontroll 

 

Människa: 

Handkontroll kläms i bildörr/tappas i marken 

Sladden till handkontrollen kläms mellan säte/glappar 

Verkan: Strömmen bryts och den fungerar inte 

 

Miljö: 

Produkten utsätts för regn eller andra vätskor 

Verkan: Vatten kommer in i produkten och orsakar systemfel 

 

Programmering: 

Produkten blir felaktigt programmerad 

Verkan: felkoder och systemfel 

 

Design/Produktutveckling: 

Skärmen är öppen och har inget skydd 

Knapparna fastnar lätt – dålig knappsats 

Verkan: fastnar knapparna försätts enheten i emergencyläge 

 

Produktion/Montering 

Magnet fäster inte på baksidan pga felmontering 

Verkan: produkten fastnar inte på stolen och kan därmed lättare klämmas/tappas.  

 

Genom att följa produkten genom sin livscykel från produktutveckling till montering går det att 

få en klarare bild av vad det skulle kunna vara som påverkar kvaliteten på produkten. Mycket 

av produktutvecklingen kring handkontrollen sker i egen mekanik, där den är designad och 

utvecklad efter vad Autoadapt vill ha. Genom att använda sig av tidigare ärenden gällande 

kvalitetsbrister har de fångats upp och använts i nästa generation av produkten, ett sådant 

exempel är att kretskortet är lackat, som är till följd av att det tidigare fanns problem med att 

produkten inte tålde kyla och fukt. Den kan inte ha en IP-klassificering, då det är tydliga 

riktlinjer kring hur mycket luft och liknande som får finnas inuti produkten för att det ska 

fungera.  

 

Då det finns två leverantörer som tillsammans utgör basen av handkontrollen är det svårt att 

veta hos vem problemet ligger hos. När det gäller relationen till företaget som monterar 

kretskorten känner sig Autoadapt lite låsta, då leverantören arbetar med kretskortet på det sättet 

som de arbetar i sitt hus med teknik. Detta är något som många anser att man är för dålig på att 

faktiskt ta upp med leverantören personligen. Problemet med skärmen är något som i 

majoriteten av fallen upptäcks vid kvalitetskontrollen på Autoadapt, så det är inte ofta en kund 

får en handkontroll som är trasig vid första användning.  

 

Ärendet kring handkontrollerna har inte valts att fokuseras på i speciellt stor utsträckning 

tidigare på grund av att antal defekta inte har ansetts ha särskilt stor andel i det stora hela, men 
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kvalitetsrelaterade kostnader är som tidigare nämnts alltid önskvärt att sänka. Ansvarig 

produktchef Stefan Larsson har ändå stora visioner kring hur handkontrollen ska göras 

smidigare och mer användarvänlig. Bland förslagen som har arbetats fram är något som 

påminner om en iPhone i storleken, med stor och tydlig skärm, som kopplas ihop med den enhet 

man använder och funktioner som röststyrning och större knappar är något som också 

diskuteras. Med tanke på modern teknik och dess låga kostnader finns alla möjligheter för att 

kunna utveckla en mer användarvänlig handkontroll.  

 

 

6.2 Kardanaxel 

Människa: 

Saker ramlar ner mellan och kommer in i underredet  

Verkan: för mycket påverkan och axeln stannar 

Stolen lastas för tungt eller sned belastas 

Verkan: Kardanaxeln klarar inte mer än maxbelastning och stannar 

 

Miljö: 

Använd produkten i extrem kyla eller värme? 

Verkan: Rost skapas och påverkar därmed kugghjulen 

 

Montering: 

Kraven uppfylls inte vid montering 

Verkan: Kardanaxeln blir felinställd och får från början en felaktig position 

 

Installation/Reparation: 

Vid reparation/underhåll har inte personalen tillräckligt med kunskap kring hur noggrann man 

måste vara 

Verkan: En liten felinställning kan generera flera småfel som gör att den går sönder eller låser 

sig.  

 

Produktutveckling: 

Instruktionsmanualen för reparation och service är bristfällig 

Verkan: Ansvarig reparatör har inte koll på vikten av att montera den rätt.  

 

Tidigare har inte inköpet av kardanaxlar fungerat särskilt bra. Deras första leverantör kunde 

inte uppfylla de krav som Autoadapt hade och medförde att det krävdes extraarbete i huset hos 

Autoadapt. I och med att volymen och efterfrågan på produkter där kardanaxeln var inkluderad 

var det inte hållbart vilket ledde till sökandet efter ett nytt företag. Ett av krav från Autoadapts 

sida var att de skulle vara väldigt duktiga på lasersvetsning på grund av att det handlar om 

väldigt fina kanter på plasten med små toleranser, vilket gör att traditionell svetsning inte 

fungerar. Leverantören som hittades har sedan inledandet av samarbetet varit en stor tillgång 

för Autoadapt då de själva kommer med förslag till förbättringar och liknande. Efter bytet av 

leverantör har antal felaktiga kardanaxlar reducerats kraftigt och anses ligga på en acceptabel 

nivå. 

 

Enligt supporten på Autoadapt är den generella uppfattningen kring kvalitetsrelaterade problem 

gällande kardanaxeln att det har förbättrats avsevärt och är ett resultat av arbetet kring 

kvalitetsrevisionerna som genomförts.  Det har i och med arbetet med kvalitetsrevisionerna 

ändrat små detaljer som splittat isär bultarna som håller fast sittplattan, som tidigare orsakade 
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extra skrammel på produkten. Något som påpekades dock var den bristfälliga kartongen 

sittplattan transporteras i. Får den en smäll under transport är det något som kan påverka 

kardanaxeln och därmed göra den sned från början och oanvändbar.  
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7 Diskussion 
Genom detta arbete har god kunskap inom ämnet som ges vid frågeställningen. Problemet har 

belysts från olika synsätt och arbetet har gett fördjupande kunskaper inom 

kvalitetsbristkostnader. Med teorin som grund och nulägesanalysen som exempel från 

verkligheten har frågeställningen kunnat besvaras.  

 

Resultatet av denna rapport kan användas på andra företag än Autoadapt men då kan det finnas 

andra förutsättningar och tydligare källor till kvalitetsproblemen. Då de kvalitetsrelaterade 

kostnaderna utgör många små poster och bara ett fåtal med större antal, som dessutom många 

av dessa redan funnits åtgärder utförda har det varit relativt enkelt att spåra  möjliga 

bakomliggande orsaker till dessa kostnader.  

 

Med tanke på att alla företag ser olika ut och har olika förutsättningar är det inte säkert att de 

förslag som framkommit i denna rapport är applicerbara på alla företag. Men, det som nästan 

är övertydligt är vikten av att ständigt arbeta med förbättringar. Det är en uppmaning alla företag 

bör ta till sig. Arbetet kring ständig förbättring i syfte att eliminera brister och kostnader 

relaterade till kvalitet är något som alltid ska pågå. Det finns alltid saker att förbättra och att 

sträva efter ”det perfekta tillståndet” hjälper till på vägen. Genom små medel är det möjligt att 

förbättra större saker i det långa loppet och hjälper till att bygga upp och förbättra varumärket 

för företaget. Med tanke på att kvalitet är ett sådant stort begrepp med stor betydelse i modern 

tid är det viktigt att man som företag har en tydlig vision kring kvalitetsarbete. Att involvera 

kvalitetsarbetet i vardagliga processer och uppgifter är en sådan sak som hjälper till.  

 

Genom att hålla en hög kvalitet och upptäcka brister i en tidig fas utan att det kommer fram till 

kunderna möjliggör man en produkt där kunden alltid sätts i centrum. När kunden sätts i 

centrum skapar man nöjda kunder, som kommer tillbaka och är lojala och söker sig inte till 

konkurrenter. Precis som flertalet av artiklarna beskriver är det kunden som ska sättas i centrum 

för att bygga en lyckad verksamhet.  

 

För att hjälpa till att fånga upp kvalitetsrelaterade kostnader tidigare har som tidigare nämnts 

ett av förslagen ett bättre samarbete avdelningarna emellan. Det är också något som många 

företag kan applicera i sin verksamhet. Genom att ha en öppen diskussion och möjlighet att 

framföra åsikter och synpunkter kring produkter eller tillbehör kan exempelvis 

kvalitetsavdelningen upptäcka detaljer som annars kanske faller mellan stolarna. Det får även 

medarbetare att känna sig delaktiga och involverade i processer, vilket bidrar till en positiv anda 

på arbetet, något som är väldigt viktigt för alla individer.  

 

Tidigare forskning finns det en hel del kring kvalitetsbristkostnader och vikten av att ständigt 

arbeta medförbättringar. Det är därmed ganska uppenbart att detta är något som författarna och 

forskarna kring detta ämne är överens om. Det märktes att det har börjat stagnera med 

utvecklingen kring kvalitet och kringliggande ämnen, då många artiklar säger samma saker och 

det är inte längre något revolutionerande. Det som man bör ha i åtanke är dock den ständiga 

förändringen i världen och hur snabbt utvecklingen går framåt. För att lyckas vara 

konkurrenskraftiga måste företagen ständigt ligga i framkant och komma med nya och 

utvecklade idéer för att hålla kvar sina kunder. Inom fordonsanpassningen skulle jag dock inte 

tro att det är riktigt lika stora krav på utveckling. Det är i så fall mer krav på utförande, som 

exemplet med handkontrollen, där man bör vidareutveckla dess utseende, form och 

användarvänlighet för att göra kunderna nöjdare.    

 

  



 

- 17 - 

 

8 Rekommendationer 
 

Ett antal förbättringsförslag har framkommit efter utvärdering och analys av 

kvalitetsbristkostnader hos Autoadapt.  

 

Den primära fokuseringen bör ligga på att vidareutveckla handkontrollen. En mer 

användarvänlig och tålig kontroll med större skärm bör vara något för företaget att sikta på. 

Skärmen i nuläget upplevs alldeles för liten och otydlig, samt något oskyddad på grund av att 

det är öppet in i plasthöljet. För att skapa mervärde hos kunder bör man eventuellt ha möjlighet 

att välja mellan flera alternativ, för att kunna få en kontroll som passar kunden bäst och tar 

hänsyn till eventuella begränsningar.  

 

Gällande kardanaxeln och sitsen är mer varierande belastningsprov något som skulle kunna 

utföras. Dels för att det bör finnas med i åtanke att alla människor inte sätter sig rakt ner på 

stolen exempelvis och därmed kan belasta stolen på flera olika sätt. Därför kan det vara bra att 

utföra belastningsproven i exempelvis hörn och från lite högre höjd, då deras brukar kanske inte 

alltid sätter sig lugnt ner, utan mer dunsar ned i den. Även kartongen som stolsitsen 

transporteras i är något som kan tänkas göra till det bättre. Enligt uppgift är det en väldigt dålig 

kartong i nuläget och vid en eventuell smäll under transport kan det påverka kardanaxeln och 

därmed göra den sned.  

 

Rutinerna kring support och uppföljning bör också förbättras. Förslagsvis bör formuläret som 

ska fyllas i efter avslutat garantiärende komma upp som något obligatoriskt, där det 

kategoriseras in tydligt. Detta för att öka spårbarheten och för att kvalitetsavdelningen lätt ska 

kunna få fram den information de vill ha. Lämpligtvis bör det även finnas möten bokade i 

passande tidsintervaller för att kunna öka kommunikationen mellan kundsupport och 

kvalitetsavdelningen. Genom att öka samarbetet tydliggörs problemen lättare och kan fångas 

upp i ett tidigare skede. Viktigt är även att det finns någon form av involvering med de som 

testar produkterna samt produktutvecklaren då det går att hänvisa till tidigare ändringar och 

varför ändringar har gjort på ett visst sätt om förslag eller invändningar skulle uppkomma.  
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9 Slutsats 
Jag fick i uppgift att analysera kvalitetsbristkostnaderna hos Autoadapt med syftet att hitta 

lösningar på hur dessa kan upptäckas tidigare alternativt undvikas. Lägre 

kvalitetsbristkostnader bidrar till mindre missnöjdhet bland kunder och mindre risk för att 

företaget ska få dåligt rykte. Jag upplevde att Autoadapt har väldigt låga kvalitetsbristkostnader 

och att de i jämförelse med omsättning är väldigt små. Men för att förbättra produkterna ännu 

mer bör förslagsvis ett antal åtgärder sättas in.  

 

Genom att implementera förbättringsarbetet som en del av det dagliga arbetet kan små medel 

göra stora skillnader i framtiden. Med förbättrade rutiner för kundsupport, bättre spårbarhet 

gällande garantiärenden och ett bättre samarbete mellan avdelningarna har Autoadapt alla 

möjligheter till att nå ”det perfekta tillståndet” med minimala kvalitetsbristkostnader och istället 

fokusera på att utveckla produkter i världsklass.  
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