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Abstract 

Abstract 

The Purpose of this report was to investigate what costs that arise in relation to customer 
complaints for example direct costs that arise when the employees spend time on 
customer complaints. Skandinaviska Byggelement AB (SKB) is a company that 
manufactures prefabricated concrete components in the shape of prefabricated slab 
elements on which concrete is poured.  

In the process of manufacturing these elements there are sometimes nonconformities 
which lead to complaint costs for SKB. These costs have we located and analyzed to see 
which nonconformities that are most common and in what range of cost it is about. 

Many of the faults is carried out in the projection phase when the design department 
composite the drawings and documents that arrives as basis documents for the project. 
The roots to the faults can be found at several different involved consults or other parties 
that are involved in the connected processes were information can easily disappear during 
the process. The root can be caused by a slight miss or misunderstanding of how 
everyone work. It is well known that in the construction business today there is a gap 
between the different functions that are together creating a house. Quality systems  that 
have been used the latest 25 years and are starting to work good but the transitions 
between the part processes  in the main process that is not working that well all the time. 

In this thesis we have focused on the process from design to delivery to customer to gain 
a greater understanding of the complications that can occur in the work towards quality 
improvement. To our help we have had documentation from several past projects, work 
description folders and interviews of the workers at SKB. We have during the work also 
seen that experience is going to waste because of the high turnover of workers especially 
at the design department. According to the experience rate that are described in 
theoretical background, it takes time before a employee start contribute whith its full 
capacity to the company, as an employee you always have a naturall learning process in 
the beginning at a job. 

In our form investigation  about how much time each one of the employees at the office 
at SKB are working with reclamations gave the result that it was 55,8 hours all together 
for the 18 persons that we asked. Through this we also saw that the project leaders that 
constitute the biggest part of this time and after them the design department and the 
production technician. The time aspect is a part of the quality cost and in the discussion 
we are discussing how you lose goodwill with reclamations and how important it is in a 
manufacturing company to work with continuous improvement and to stay customer 
focused. When the costs in form of reclamation costs are increasing the company 
profitability are decreasing and you can increase the profitability through decreasing 
waste that can be in form of reclamations. 

In the analysis of how big part of the profit that consist of reclamations cost we found an 
average on 8, 62%. This show also that there are big differences between different 
projects and that the reclamation cost sometimes can be as big part as 40% of the profit. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Syftet med denna rapport var att undersöka vilka kostnader som uppkommer i samband 
med reklamationer t.ex. direkta kostnader som uppkommer då de anställda på 
Skandinaviska Byggelement AB (SKB) lägger ner tid på reklamationer. SKB i 
Katrineholm är ett företag som tillverkar prefabricerade betongelement i form av 
plattbärlag och skalväggar. I processen för att tillverka dessa element blir det ibland fel 
vilket leder till reklamationskostnader för SKB. Dessa kostnader har vi lokaliserat och 
analyserat för att se vilka fel som är vanligast och kostnader för dem.   

Många fel begås i projekteringsfasen då man på konstruktionsavdelningen sammanställer 
de ritningar och handlingar som kommer in som underlag. Grunden till felen kan finnas 
hos flera olika inblandade konsulter eller andra parter och det är som med många 
sammansatta processer att information kan försvinna på vägen. Någon har missat något 
eller inte tänkt på hur de andra arbetar. Det är allmänt känt inom byggbranschen idag att 
det finns ett glapp mellan de olika funktionerna som skall hjälpas åt för att tillsammans 
skapa ett hus. Kvalitetssystem som arbetats fram de senaste 25 åren har kommit långt och 
fungerar bra men det är övergångarna från delprocess till delprocess i huvudprocessen 
som inte alltid fungerar.  

I rapporten har vi fokuserat på processen och kartlagt arbetet från konstruktion till 
leverans till kund för att skapa en förståelse av komplikationerna som kan uppstå i arbetet 
mot kvalitetsförbättring. Vi har till vår hjälp haft dokumentering från ett flertal projekt, 
arbetsbeskrivnings pärmar och intervjuer av de anställda på SKB. Vi har under arbetets 
gång även sett att man förlorar erfarenhet på grund av den höga omsättning av personal 
man har på konstruktionsavdelningen. Enligt erfarenhetseffekten som beskrivs under 
teoretisk bakgrund tar det tid innan en anställd börjar bidra med sin fulla kapacitet till 
företaget, man har som anställd alltid en naturlig upplärningsperiod. 

I undersökningen, i form av en enkätundersökning, om hur mycket tid var och en av 
tjänstemännen på SKB tillbringade med att arbeta med reklamationer gav resultatet att 
det var 55,8 timmar/vecka sammanlagat hos de 18 personerna, alltså i snitt 3,1 
timmar/vecka per person. Därigenom kom vi också fram till att det var projektledarna 
som utgör största delen av denna tid och efter dem så var det konstruktionssidan och 
produktionsteknikern.  

Tiden man lägger på att hantera reklamationer är en del av kvalitetsbristkostnaderna och i 
diskussionen berörs hur man förlorar goodwill vid reklamationer och hur viktigt det är i 
ett tillverkande företag att ständigt arbeta med förbättringar och behålla sin kundfokus. 
Då kostnaderna i form av reklamationskostnader ökar minskar företagets lönsamhet 
vilket man kan motverka genom att minska slöseri i form av reklamationskostnader. 

I analysen av hur stor del av vinsten som reklamationskostnaderna utgjorde så ser vi att 
det är i genomsnitt ca 8,6 %. Här ser vi också att det är stora skillnader mellan de olika 
projekten och att reklamationerna ibland kan utgöra så stora delar som över 40% av 
vinsten.  

Nyckelord 
Reklamationskostnader, kvalitetsbristkostnader, Skandinaviska Byggelement AB, 
Prefabricerade väggar. 
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Inledning 

1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Skandinaviska byggelement 

 
Skandinaviska Byggelement (SKB), se fotografi ovan, hette från början S:t Eriks som har 
anor från 1800-talets mitt. Deras huvudsakliga område var att tillverka plattor och 
marksten och de ägdes av AssiDomän. Ett flertal mindre bolag slogs sedan ihop och 
bildade Swerock koncernen som ägdes av PEAB och Siab. År 2002 när Swerock 
koncernen delades upp kom bolaget Skandinaviska Byggelement till och S:t Eriks blev 
deras dotterbolag.  

SKB är idag ett dotterbolag till PEAB och har varit detta sedan dess då de lämnade 
Swerock koncernen. Idag utvecklar, konstruerar, tillverkar och säljer de prefabricerade 
betongelement som används vid alla typer av byggen som bostäder, kontor, industrier och 
lantbruksbyggnader. De brukar benämnas som semi- prefabricerade och att det är 
semiprefab betyder att färdigställande av väggen eller bjälklaget sker på byggplatsen 
genom att gjuta betong i skalväggen resp. på plattbärlaget till skillnad mot ”vanlig” prefab 
där väggen resp. bjälklaget levereras färdigt. Tillverkningsenheterna är placerade i 
Katrineholm, Kalmar och Bjästa. (http://www.byggelement.se) 

Just nu står Skandinaviska byggelement inför en spännande period då de ska börsnoteras 
som PEAB Industri AB tillsammans med flera andra tillverkande dotterbolag till PEAB.  
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Inledning 

Verksamheten har bedrivits i denna form i drygt 3 år (sen årsskiftet 2003-2004) och nu 
börjar de tänka på framtiden i form av förbättringar och utökning. Det är lämpligt att 
detta ämne belyses i denna rapport då kvalitet är ett av huvudområdena som fokuseras på 
under det pågående året.  

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att utreda vilka kostnader som uppkommer till följd av 
reklamationer vid Skandinaviska Byggelement AB. Vi ska genom analys av processerna 
sätta prislappar på felen, både hur mycket man skulle kunna spara genom att hitta felen i 
tid och vad de kostar att åtgärda felen på plats. Målet är att undersöka de direkta samt de 
indirekta kostnaderna för att kunna skapa en bild av omfattningen av problemet med 
kvalitetsbristkostnader i dagsläget.  

Det är dyrt att reparera fel i betong och för Skandinaviska Byggelement kan det vara svårt 
att bedöma hur mycket pengar de behöver ersätta kunderna med för de fel kunderna 
själva har fått åtgärda. Det är också meningen att man genom vårt arbete ska kunna skapa 
en medvetenhet i organisationen om vad eventuella fel innebär i kronor så att alla ska få 
en klar uppfattning av vad det är de behöver sträva efter.  

Vilka fel är vanligast eller dyrast och vilka fel är de som i sin helhet först bör elimineras 
om man ser till hur och hur mycket det skulle innebära att minimera dem? Det har under 
utvecklingen av industrialiserat och prefabricerat byggande utvecklats ett nytt arbetsätt 
inom byggbranschen. Men än idag är det ett glapp mellan de olika funktionerna som ska 
hjälpa till och tillsammans skapa ett hus.  

Som underlag för examensarbetet används dokumentation av genomförda projekt. Det 
ena är ett projekt för 5 år sedan där man dokumenterat reklamationerna och hur 
Skandinaviska byggelement såg på dem samt anteckningar från juristerna som fick gå in 
och granska reklamationerna. Ett annat tillfälle är tre projekt som nyligen drevs i Uppsala 
där man just nu sitter och går igenom reklamationerna för att se vart felen begåtts och 
vems ansvar det bör vara att korrigera dem. Vi kommer få en övergripande bild med hjälp 
av de ovan nämnda projekten som är noggrant dokumenterade projekt. För att få en 
överskådlig bild har vi också till hjälp några mindre projekt som bedrevs under fjolåret.  

 

1.3 Avgränsningar 
Vårt arbete går inte in på hur man ska kunna eliminera felen och vilka metoder som finns 
att göra det på. Vi kommer möjligtvis komma med ett par kortfattade förslag på vad som 
skulle kunna göras men de kommer inte vara genomarbetade.  

Vi kommer inte heller ta upp svårberäknade delar som förluster på grund av förlorad 
goodwill men vi kommer ta upp själva tanken med goodwill och hur det kan påverka. 
Uppgifterna som vi kommer att samla kommer att vara till största del från Skandinaviska 
Byggelement så det kommer inte göras några kontroller på ifall prisuppgifter stämmer. 
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Inledning 

1.4 Disposition 
Rapporten är uppdelad i fem avdelningar där den första är Inledningen som 
innefattar en verksamhetsbeskrivning och rapportens syfte, mål samt dess 
avgränsningar. Efter inledningen kommer Teoretisk bakgrund där metoder, teorier 
och modeller redovisas. Dessa är ett resultat av litteraturstudier som ska vara en 
grund för våra argument och ett hjälpmedel för att få ett så bra resultat som 
möjligt.  

Resultatet kommer i avsnittet därefter och där tas det upp vad vi har kommit fram 
till under de mätningar och uträkningar vi gjort. Detta diskuteras sedan under 
avsnittet Slutsats och diskussion.  

 

1.5 Ordlista 
Då inte alla läsare är insatta i byggbranschen har vi satt ihop en ordlista med några av de 
områdes specifika begrepp som vi har använt.  

Bam En plastkomponent med hål som leder kablar eller rör genom betongen 
  
Här: någon av de olika typerna av tillverkade produkter, plattbärlag eller  Element 
skalvägg  
  
Hjul, skivor eller cylindrar, av vilka det ena monteras på den drivande axeln  Friktionshjul 
och det andra på den drivna axeln. De överför rörelsen genom friktionen  
mellan hjulen. Friktionshjul är vanligen av gjutjärn och i vissa fall överdragna 
 med läder, trä, bandade fibrer eller annat material för att öka friktionen. De 
används vid transport av formborden i tillverkningen hos SKB. 
 
Definition: framtida ekonomiska fördelar som inte går att identifiera och  
inte heller redovisa separat (IFRS, International Financial Reporting Standards) 
 
Avvikelser från specifikationerna för den tillverkade produkten 
 
Tunn platta betong med armeringsstegar uppstickande, används som  
kvarsittande form för bjälklag. 
 
När en maskin markerar detaljerna till elementen på formbordet kallar man det  
för plotta, den ritar upp gränser och komponenter 
 
(Prefabricera) Tillverka i förväg; förtillverka (SAOL) 
 
Återfordran; yrkan på rättelse i leverans av vara (SAOL) 
 
Rör i betongen där räcken kan fästas eftersom det är lag att man på byggen  
måste ha det vid en viss höjd 
 
Dubbla plattbärlag ihop sittande med armering emellan, används genom att  
fyllas till t.ex. väggar 
 
Skandinaviska Byggelement AB 
 
Ett ihåligt plaströr som leder kablar eller rör en längre sträcka i betongen 

 
 
 
 
 
Goodwill 
 
 
Kvalitetsbrist 
 
Plattbärlag 
 
 
Plotta 
 
 
Prefab 
 
Reklamation 
 
Räckesfästen 
 
 
Skalvägg 
 
 
SKB 
 
VP20 
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Teoretisk bakgrund 

2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Kvalitet 

2.1.1 Kvalitetssäkring inom byggbranschen 

Tillämpade system för kvalitetssäkring inom byggbranschen finns sedan slutet på 
åttiotalet och sedan Prefab industrin vid denna tid fick fart har man försökt kombinera 
detta system med industrin men det är två branscher som fram till dess har varit helt 
skilda åt. Prefabriceringsindustrin är en kombination av tillverkande industri och 
platsbygge som växt fram genom att man med samma människor, samma kunskaper och 
samma resurser pressats till att bygga under allt kortare tid. Man började därför på 
åttiotalet förtillverka delprodukter till platsbygget så att det blev ett montageupplägg av 
byggandet som inte funnits tidigare.  

Man tampas dock fortfarande i denna industri med att glappet mellan byggbranschen 
och industrin är stort. Samtidigt har Prefab industrin ständigt växt på grund av 
arbetskraftsbrist och även ökande lönekostnader. Man har ökat trivseln och gjort 
byggplatsen till en bättre arbetsplats genom att minska det platsgjutna arbetet. 

Hur ska man då få de som är vana vid att arbeta inom byggbranschen att tänka framåt, 
planera och bygga efter en plan. Det finns inte utrymme för ”gör om, gör rätt” när man 
har beställt delar av bygget som tidigare platsgöts redan vid planeringsfasen som sedan 
anländer färdigt till bygget vid sammansättningen av huset. Att bygga med hjälp av 
Prefab kräver att man gör underlaget vid projektionen komplett och sedan följer denna 
plan. Man kan fortfarande göra förändringar men inte i senare skede av produktionen 
som det var tidigare då man kunde göra ändringar ända till den dagen elementet gjuts på 
platsen.  

Genom Prefabriceringen har man vunnit en högre och jämnare kvalitet på komponenter 
och material men det blir allt mer komplicerat att göra installationer och delaktiviteter. 
Hur bra man får slutprodukten vid ett bygge idag beror till stor del på hur bra man har 
organiserat och samordnat de olika aktiviteterna under byggets gång. (Leif Jackson och 
Hans Samuelsson, 1988).   

Vid kartläggning av slöseri i byggbranschen av FoU - Väst 1994-1996 kom man fram till 
att åtminstone 30-35% av projektens produktionskostnader var slöseri med viss variation 
mellan projekten. Stora delar av slöseriet är dolt eftersom det är så många olika aktörer 
med vid en byggprocess, detta går att synliggöra och reducera med hjälp av kontroller, 
kartläggning av resursanvändning och struktur i arbetet. Om man arbetar med att frigöra 
tid och resurser genom att effektivisera genom förenkling av processer kan mängden 
slöseri elimineras i framtiden. I Rapporten som skrivs av Per-Erik Josephson och Lasse 
Saukkoriipi, 2005 nämns att företagsledning hävdar att de kan sänka 
byggnadskostnaderna med 20-30% genom mer industrialiserat byggande och bättre 
inköp. 

 
 

8 



Teoretisk bakgrund 

2.1.2 Kvalitetskostnader 

Enligt Juran så finns det tre typer av kostnadsbärare för kostnad av kvalitet, dessa tre 
brukar man kalla för Förebyggande kostnader, Analys och kontroll kostnader och Fel 
kostnad. Den sistnämnda (Felkostnad) kan delas upp i interna och externa felkostnader.  

Förebyggande kostnader: de kostnader som uppstår i och med att man lägger arbete på 
att förhindra kvalitetsbrister. Kostnader inkluderade i den här kategorin är sådana 
kostnader som inköp av maskiner och teknologi som ska förhindra uppkomsten av fel, 
här kommer också kostnader som utbildningar och träningsprogram. Andra kostnader i 
denna kategori är kostnader för att hålla kvalitetssystemet igång med all datainsamling, 
analysering av data och kvalitetscertifiering. Många tycker att man ska lägger ner mycket 
pengar i denna kategori eftersom vinsterna blir störst om man börjar här, detta på grund 
av ökad kundnöjdhet och minskat spill samt omarbete.  

Analys och kontroll kostnader: kostnader för att hitta problem finner man här. Det är 
kostnader som att man testar och inspekterar inkommet material och tester som utförs 
genom tillverkningsprocessen. När man testar olika material så testar man hållbarhet och 
variabler som inverkar på det material som man arbetar med, denna kostnad hör också till 
denna kategori av kvalitetskostnader. 

Felkostnader: i denna kategori kommer produkter som efter tillverkning inte följer de 
specifikationer som de ska göra, det vill säga att produkterna är defekta. Här hamnar 
också alla kostnader med utvärdering och arbete kring reklamationer. Som tidigare 
nämnt så är denna kategori uppdelad i interna och externa kostnader. Interna 
felkostnader är kostnader som uppstår när en vara är kvar i systemet, dvs. att produkten 
inte kommit till kunden än. Spill, omarbete, lagning, produktionsstopp och 
tillvaratagandet av defekta produkter.  

Externa felkostnader är kostnader som tillkommer efter det att kunden tagit emot 
produkten. Det är kostnader för returnerade produkter, kostnader för arbete som kunden 
utför, garantikostnader och tvister i rätten. Det mer abstrakta och svårberäknade 
kostnaderna i denna kategori är minskade inkomster på grund av kundmissnöjdhet och 
minskad konkurrenskraft (Davis, Aquilano, Chase 2003). 
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2.1.2.1 Jurans Trilogi samt Sandholms strategier 

 
Figur 1 Tillfälliga och kroniska problem (Lars Sörqvist, 2001) 

 
Jurans trilogi är en modell som visar på hur man ska gå till väga för att lyckas med 
kvalitetsarbetet. Den första fasen i kvalitetsarbetet, som kallas för kvalitetsplanläggningen, 
ska vara att hela kundbasen identifieras och man analyserar allas behov. Den information 
man får ut genom detta arbete låter dem utveckla kundanpassade produktegenskaper. 
När detta är gjort så utvecklar man processer som kan nå de mål man satt upp. Processen 
borde inkludera vissa metoder för att ge bästa resultat, metoder som förebyggande 
verksamhet, felanalyser, tillförlitlighetsstudier och processanalyser.  

Mätningar sker av den kvaliteten man har idag på sina processer och sedan så jämför man 
det värdet med värdet på den nivå som man vill ligga på. Ser man att dessa inte har 
samma värde så styr man nivån tillbaka till den avsedda, denna fas kallar man för 
kvalitetsstyrning. Förbättringsarbetet för kvaliteten sker genom att man ändrar riktlinjen 
för den kvalitetsnivå man idag ligger på, man ändrar sin styrnivå. Denna fas kallas för 
kvalitetsförbättringar och arbetet leds genom att information om dagsläget samlas in och 
analyseras och sedan ligger till grund för att startar olika förbättringsprojekt. Dessa 
förbättringsprojekts mål är att åtgärda problem så att nya målvärden för kvalitet kan 
fastslås (Jurans Trilogi, Juran Institute).  

För att detta arbete som beskrivs i Jurans Trilogi ska fungera så beskriver Sandholm 
(1995) fyra strategier som måste följas. Dessa strategier eller delar är uppdelade i 
Professionellt ledarskap i kvalitet, Massiv utbildning i kvalitet, Marknadsorientering i 
verksamheten samt Program för kvalitetsförbättringar. De olika delarna behandlar hur hela 
organisationen ska förändras för bästa resultat. Ledningen måste vara medvetna och 
kunniga om området för att det ska fungera, de måste ha ett starkt engagemang och viljan 
att utveckla kvalitetssystem och arbetsrutiner, mycket av detta på grund av det kan ta lång 
tid innan man ser resultat. Det tar lång tid eftersom stora delar av organisationen måste 
utbildas, först ledningen för att sen gå ner till medarbetarna. Utbildningen riktar sig till 
att ända attityder och att ge kunskap inom området.  

Med Marknadsorientering i verksamheten menas att man aktivt jobbar med att identifiera 
kunderna och deras behov. Men även konkurrenterna identifieras så att man kan bevaka 
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deras verksamhet. Informationen överförs sedan så att man producerar produkter som 
kunderna vill ha och som täcker deras behov. Den sista (Program för kvalitetsförbättringar) 
är att man har en ledningsgrupp eller en kvalitetsgrupp som styr arbetet kring 
kvalitetsförbättringar, denna grupp arbetar löpande med kvalitet så att även de fasta 
problemen man har angrips. Arbetet ska ske så att de långsiktiga målen nås. (Lars Sörqvist 
2001) 

 

2.1.3 Kvalitetsbristkostnader 

Begreppet Kvalitetsbrist kostnader bygger på Jurans torier om kvalitetskostnader och har 
på senare år blivit allt mer accepterat i takt med att man accepterat att det inte är kvalitet 
som kostar utan bristen på kvalitet. Det är främst kostnaderna för att inte göra rätt som 
innefattas av detta begrepp. Definitionen på kvalitetsbristkostnader är: ”de kostnader som 
skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore 
fullkomliga”. Med kostnader menar man omarbeten i verksamheten, kassationer, 
bristande effektivitet, marknadseffekter, reklamationer mm. Och det är just dessa som vi 
är på jakt efter i vårt arbete på SKB.  

 

2.1.3.1 Goodwillförändringar av reklamationer 

Man får i många fall försämrad goodwill i och med att man får reklamationer men kan 
motverka detta genom att nå en acceptabel överenskommelse från båda parter sett. 
Goodwill är när man tappar förtroende eller företaget ger en dålig känsla på grund av 
tidigare samarbete. Det är mycket svårt att arbeta upp Goodwillen igen när den en gång 
försämrats hos en kund och det handlar mycket om att bygga upp ett förtroende igen hos 
sina kunder.  

Försämrad goodwill brukar man internationellt sett kalla för badwill och det är enligt 
vissa experter bara motsatsen till goodwill (Bumane, 2004). 

 

2.1.3.2 Direkta och indirekta kostnader 
Eftersom vi ska beräkna de direkta kostnaderna kopplade till reklamationerna har vi valt 
att definiera begreppen indirekta och direkta kostnader. Direkta kostnader är kostnader 
som är kopplade till slutprodukten och slutlig verksamheten. Detta innebär att de består 
av direkt lön, direkta materialkostnader, resekostnader, köpta tjänster, avskrivningar och 
lokalkostnader. 

De Indirekta kostnaderna är kostnader som inte är kopplade till ett specifikt arbete 
utan är överhängande kostnader för organisationen. . Detta kan röra sig om 
administrationsarbete, kompetensutvecklande verksamhet, marknadsföring, 
verksamhetsledning med mera (Lars Sörqvist, 2001). 
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2.1.4 Kvalitet och Lönsamhet 

Kvalitetsarbete skall bedrivas i alla verksamheter och företag i olika stor utsträckning för 
att de skall kunna erhålla nöjda kunder och en effektivare verksamhet. Man får nöjda 
kunder både internt och externt om man genom effektivt kvalitetsarbete ser till att de 
varor och tjänster som levereras i alla led tillfredställer kundens behov. De interna 
kunderna får en ökad motivation och arbetsglädje och externa kunder är lockade av 
verksamhetens erbjudande vilket i sin tur leder till att de blir beredda till att betala ett 
högre pris och överväger att vid framtida inköp välja verksamhetens varor och tjänster.  

 

LÖNSAMHET = INTÄKTER-KOSTNADER 
                TILLGÅNGAR 

 

 

Lönsamheten är en faktor som mäter företagets framgång genom att väga intäkter och 
kostnader gentemot tillgångarna. Den går att påverka genom att öka intäkterna genom 
att öka antalet order från kunder eller öka priset på produkterna eller tjänsterna. 
Kostnaderna kan man minska genom att eliminera slöseri i processerna eller så kan man 
lösa upp bundet kapital genom mindre lager eller hyrda lokaler istället för att äga dem.  

Bristande kvalitet är en kostnad som i många företag är mycket stor. Det finns ett flertal 
undersökningar som visar att det vanligen är möjligt att uppmäta kvalitetsbristkostnader i 
storleksordningen 10 till 30 % av verksamhetens omsättning.   

Om man minskar dessa kostnader genom förbättringar i kvalitet leder detta direkt till ett 
förbättrat resultat eftersom förebyggande kostnader vanligen är en engångsinvestering. 
Motsvarande ökning av lönsamheten som detta skulle ge är svår att uppnå med hjälp av 
försäljningsökning eftersom med ökad försäljning ökar också rörliga kostnader som 
marknadsföring, personal, administration mm. Detta ger slutsatsen att 
kvalitetsförbättring är ett effektivt sätt för företag att öka sitt ekonomiska resultat (Lars 
Sörqvist, 2001). 

 

2.2 Erfarenhetseffekten 
Första gången som man upptäckte fenomenet med erfarenhetseffekter var på 1930-talet 
när man såg hur antalet timmar det tog att producera ett flygplan minskade successivt. 
men det var inte förrän 1960-talet som man analyserade och kom fram till bevis och 
begrepp genom forskning ledd av Boston Consulting Group (Day & Montgomery, 
1983). 
Den vanligaste formeln för hur erfarenhetseffekten påverkar tiden brukar se ut så här: 
 
Tn=T1nb 

där 
Tn= produktionstid för produkt nummer n 
T1= produktionstid för den första produkten 
n= antal producerade enheter 
b= konstant för erfarenhetseffekten 
 
Konstantens (b) värde beror på procentsatsen för erfarenhetseffekten och den beräknas 

genom formeln b=  där r är den procentsats som bestäms av hur mycket tid den andra 

enheten tar gentemot den första. 
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Det är vid komplexa arbetsuppgifter som erfarenhetseffekten påvisar störst effekt. 
Eftersom det är många arbetsmoment vid SKB som är komplexa så ser man förlusten 
av effekten av erfarenhetseffekten vid hög personalomsättning. Mer om detta under 
4.3.2 där man ser på konstruktionsavdelningen att detta är ett problem (VTI 2006). 

 

2.3 Processer 
Man definierar ofta processer som ”en ordnad rad aktiviteter som syftar till att uppnå ett 
bestämt mål”. Genom att studera processer i ett företag kan man lättare fokusera mot den 
verksamhets som verkligen bedrivs i organisationen istället för funktionerna som skapats 
för att utföra arbetet (Lars Sörqvist, 2001). 

Processer är de kedjor av aktiviteter som går genom organisationen och samtliga aktörer i 
organisationen bidrar till processerna på ett eller annat vis. Det brukar även talas om olika 
roller som spelar i processerna som är kund, producent och leverantör. Kundrollen är den 
som beställer och erhåller det underlag som krävs för arbetet. Producentrollen producerar 
produkten och leverantörsrollen levererar den till nästa led i processen (Lars Sörqvist, 
2001). 

I en organisation som SKB kan detta vara ett led inom organisationen men processer kan 
också ses som från entreprenör som beställer huset till färdig bostad. Man definierar 
processer så att man kan se samband samt se helheten i hur aktiviteterna är 
sammanlänkade. 

Samtliga inom en organisation antar dessa tre roller omväxlande och man kan därför se 
på organisationer som ett nätverk av Kund-Producent-Leverantörs förhållande. 

Man kan beskriva alla företags verksamheter med ett antal huvudprocesser som går från 
kundbehov till kundtillfredställelse. Detta är alltid den drivande kraften till varför ett 
företag finns och den drivande kraften till att ett företag utvecklas.  

När man talar om processer så delar Man ofta i dem i tre olika kategorier: Operativa, 
Stöd och Ledningsprocesser. 

• Operativ process: Är en följd av aktiviteter som direkt tillför värde för kunden. Om 
man tar bort en av dessa aktiviteter blir produkten eller tjänsten ofullständig. 

• Stödprocesser: En aktivitet eller följd av aktiviteter som stödjer den operativa 
processen. De tillför i sig inget värde till varan eller tjänsten men är mer eller 
mindre nödvändiga för att den operativa processen skall fungera. 

• Ledningsprocesser: En aktivitet eller en följd av aktiviteter vars uppgift är att 
besluta om organisationens mål och strategier. 

(Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi, 2005) 

 

Man kan finna slöseri i alla dess processer men det går alltid att minska slöseriet i en 
process oavsett vilket typ av process det är. Genom att utföra aktiviteterna i en operativ 
process i en annan ordning kan man kanske frigöra tid som inte är värdeadderande. Man 
kan i stödprocesserna och ledningsprocesserna se över om alla rutiner som följs verkligen 
tillför värde till organisationen. Ibland kan rutiner som en gång tillförde värde tappa sitt 
syfte men lever fortfarande kvar, på grund av gammal vana eller tidbrist och utmattning 
av att reflektera över varför man har dem kvar.  
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”Slöseri är en aktivitet som förbrukar resurser men inte skapar något värde” (Womack och 
Jones, 1996) 

 

Det finns en problematik med att avgöra ifall stöd- och ledningsprocesser som indirekt 
tillför kundvärde skall klassas som slöseri eller inte. Det är därför man använder 
begreppen värdeökande arbete, tvingat slöseri och rent slöseri.  

 

• Tvingat slöseri: Processer som är nödvändiga för att det värdeökande arbetet skall 
kunna genomföras. 

• Rent slöseri: Aktivitet som saknar koppling till det värdeökande arbetet. 

 

Taiichi Ohno, chef på Toyota var först med att dela in slöseri i olika kategorier och sedan 
har denna lista fyllts på av forskare och organisationskonsulter genom åren. 

Här nedan följer några av de aktiviteter som berör ämnet i denna rapport 

• Fel i produkter 

• Lager med material och produkter som väntar på att behandlas 

• Varor och tjänster som inte uppfyller kundens krav 

• Omarbete 

(Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi, 2005) 
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2.3.1 Kundfokus 

Det är viktigt att man som företag har en tydlig kundfokus och att processerna drivs 
utefter vad kunden efterfrågar. Alla kunder har unika krav på produkten som de är 
intresserade av och därför måste man ofta anpassa och kompromissa så att produkten 
fungerar för alla som skall påverkas av produkten och verksamheten.  

 
Figur 2 Intressenter till verksamheten 
Det är många som har en åsikt om hur en verksamhet skall bedrivas. Under 
tillverkningsprocessen och livstiden hos en produkt uppstår kedjor av kunder och 
leverantörer som ibland kan bli både långa och komplexa. Man talar ofta om interna och 
externa kunder idag. Man ser på företaget som en kedja av interna kunder och 
leverantörer som alla strävar efter att tillfredställa externa kunders behov. Verksamheten 
påverkar alla medarbetare inom den och de kan därför ses som interna kunder. Om de 
interna kunderna känner sig nöjda och tillfredsställda påverkar detta deras engagemang 
och delaktighet positivt. Skall man kunna hålla en hög produktkvalitet är detta en 
nödvändighet. Man kan genom klargörande av kund/leverantörsförhållande skapa en 
bättre förståelse för verksamheten som i sin tur brukar leda till möjligheter till förbättring. 
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När man börjar fokusera och dela in verksamheten i olika kunder och ser till deras krav 
blir det ibland krav som motsätter sig varandra. Då måste man prioritera olika kunder 
och deras kundkrav efter t.ex. lönsamhet, strategi eller myndighetskrav. Att prioritera 
kunderna på detta sätt kan underlättas om man delar in den i någorlunda homogena 
grupper eller kundkategorier. Detta kan göras efter de kategorier som redogjorts i figur 2 
ovan och brukar kallas för att man segmenterar kunderna. Vanliga indelningsgrunder kan 
vara tex geografiska-, demografiska-, verksamhetsrelaterade- och beteendeparametrar och 
hur prioriteringen görs mellan dessa segment styrs till stor del av företagets strategier (Lars 
Sörqvist, 2001). 

2.3.2 Kundfokus inom byggbranschen 

Om man frågar byggföretag svarar de flesta att de är unika och kundorienterade och detta 
stämmer när det gäller hur man tar hänsyn till kundens behov och använder dessa som 
egenskaper i produktionen. Men när det gäller att använda pengarna som kunden betalar 
stämmer inte detta påstående. Problemet är att få verksamma i denna bransch att inse hur 
utgifterna belastar kundens plånbok. Det slöseri som strömmar fram i alla byggprojekt tas 
ut på priset i slutändan. Det är alltid kunden som får betala dessa kostnader som uppstår. 
Genom att öka sin konkurrenskraft som företag måste man göra denna utvärdering så att 
de har kontroll på vilka processer som är värdeökande och vilka betalningsströmmar som 
bara passerar genom företaget. 

Det bristande kundfokus som idag är ett hinder inom byggbranschen är en möjlighet till 
förbättringspotential (Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi, 2005). 

2.3.3 Felkostnader under produktion i byggbranschen 

Att korrigera fel diskuteras ofta inom byggbranschen som slöseri i form av både tid och 
pengar. Dessa tillför inte något värde till produktionen men det är viktigt att man i denna 
diskussion skiljer på synliga och dolda felkostnader. Fel som vi med nuvarande kunskaper 
och mättmetoder kan fånga upp är synliga felkostnader. Motsatsen dolda felkostnader är 
alltså sådana som vi inte idag kan upptäcka men som vi i takt med nya mätmetoder och 
ökad kunskap synliggör. Det är denna utveckling som bidrar till att vi kan minska 
felkostnaderna i allt större utsträckning. 1994-1996 utförde FoU-Väst en kartläggning av 
synliga felkostnader som visade registrering av synliga felkostnader och en aktuell 
bedömning av dolda felkostnader under produktion. Man bortsåg från kostnader för 
ändringar och tilläggsarbete, olycksfall, besiktningsanmärkningar och stölder och kom 
fram till att felkostnaden var 6-11% av byggkostnaden. Detta motsvarade 3,5–6,5 % av 
byggprojektets produktionskostnad (Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi, 2005). 
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2.4 Prefabricerad betong 
Att arbeta med prefabricerad betong har man gjort sedan 50-talet vilket har bidragit till 
mycket kunskaper inom området och det har gjorts många framsteg. De flesta som 
tillverkar prefabricerade betongprodukter tillverkar väggmoduler eller andra inte för stora 
element, detta på grund av att betong är ett tungt material. Fördelarna med att arbeta 
med prefabricerad betong är också många och det kan man se i tabellen nedan, figur 3 av 
Raymond W M Wong på City University of Hong Kong och Jane J L Hao samt 
Christabel M F Ho på The Hong Kong Polytechnic University.  

 
Figur 3 Fördelar med prefabricerad betong 

 

2.5 Kvalitativa metoder 
Den kvalitativa undersökningen består av personliga intervjuer vilket innebär att graden 
formalisering och struktur är låg genom att man skapar ett samtal mellan intervjuare och 
intervjuad. Denna metod används för att öka förståelsen hos oss intervjuare samt förklara 
frågorna tydligt till intervjuad person så att svaren blir likvärdiga hos personer i olika 
delar av organisationen. Man kan ofta tolka en fråga på flera olika sätt och genom 
personliga intervjuer kan man formulera frågan så att frågans innehåll förtydligas.  

De kvalitativa intervjuerna kan också användas till att förankra ett arbete i en 
organisation vilket ger förståelse till vad det pågående arbetet syftar till. Medvetenheten 
ökar hos de anställda och ämnet i fråga uppmärksammas. När man genomför personliga 
intervjuer är det svårt att sammanställa resultatet eftersom egenarten är låg och det 
särpräglade hos den intervjuade fångas upp. Detta leder också till att man inte kan 
generalisera utan resultatet blir ett inifrån perspektiv som har fått ligga till grund för vår 
förståelse av dagsläget i organisationen (Projektledarprogrammet 1-20p, 2005-2006). 
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2.6 Kvantitativa metoder 
Här blir istället graden av formalisering och struktur hög då man formulerar frågor som 
skall vara så allmänna som möjligt på ett tydligt sätt. Frågorna ställs på ett objektivt sätt 
och man kan använda denna metod i form av enkäter. Denna metod ger ofta lite distans 
till ämnet och svaren blir mer en tvärsnittinformation. Vi genomförde denna på alla som 
arbetade på SBE i Katrineholm samt de som sitter på huvudkontoret nere i Malmö. Man 
får lättare att jämföra resultaten vid en kvantitativ undersökning eftersom det innebär att 
man har hög standardisering på frågor och kontrollerar genom sin formulering av 
frågorna vilka svar man vill ha. Detta kan man göra genom tydlighet och att svaren blir 
korta och konsisa.   

Resultatet vid den kvantitativ undersökning blir mer ett utifrån eller ovanifrån perspektiv 
eftersom man får ett övergripande resultat som sedan kan redogöras t.ex. i hur det ser ut i 
olika grupper och avdelningar (Projektledarprogrammet 1-20p, 2005-2006). 
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3 Genomförande 
Vi startade vårt arbete med litteraturstudie som berörde, byggbranschen, betong, 
kvalitetsbristkostnader, problematik mellan beställare och entreprenör och 
prefabindustrin. Vi ville få en ökad förståelse om vad som skiljer byggindustrin mot den 
industri som vi mestadels har läst om i vår utbildning som är den tillverkande industrin. 
Målet var också att genom litteraturstudien formulera vilka kvalitetsbristkostnader som vi 
behövde fokusera på för att kunna beräkna de direkta kostnaderna kopplade till 
reklamationerna hos företaget. 

Kvalitativ metod i form av personliga intervjuer var en stor del i vår informationssökning 
hos företaget. Vi valde att ställa blandade frågor delvis valda utefter vad personen som 
blev intervjuad arbetade med. En av oss ställde merparten av frågorna medans den andra 
hjälpe till att komma på följdfrågor för att få en ökad förståelse och klara svar.  

Som underlag för beräkningar hade vi uppgifter från redovisningen 2006 om 
reklamationskostnader samt inhyrd åtgärdskostnader. Dokumenteringen som berörde de 
fyra projekten som var under 2001 och dokumenten från projektet Orgeln i Uppsala 
under 2005 används till att beräkna kostnader för specifika fel. 

För att kunna beräkna kostnaderna i form av direkt lön gjorde vi en kvantitativ 
undersökning i form av enkäter. Vi tänkte på att inte göra frågorna ledande, kortat ner 
arbetsbördan för den deltagande för att få ett så uppriktigt svar som möjligt. Inte göra 
den lång utan begränsat oss till 5 frågor som berör tid kopplat till reklamationer. Målet 
med enkäten var också att det ska vara lätt att ta till oss resultatet och på så sätt beräkna 
den direkta lönen. Undersökningen gjordes med konstruktörerna, projektledarna, 
ekonomichefen och produktionsteknikern som deltagare. 

 

19 



Genomförande 

3.1 Processbeskrivning 

 
Figur 4 Plotter 
När produktionen på Skandinaviska Byggelement fått underlag från 
konstruktionsavdelningen är tillverkningen nästan automatisk. Först plottar en robot, 
placerad under arbetsgolvet ut detaljer och gränser efter ritning för elementet. (se figur 4) 

 

 
Figur 5 Automatisk formsättning 
När robotarna har plottat ut elementet på det insmorda formbordet görs 
formsättningsarbetet med robotar som sätter den grövre formen, ytterkanterna.  
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Figur 6 Manuell formsättning och komponent placering 
Manuellt placerar man sedan ut de komponenter som ska ingå i elementet så som eldosa, 
bam ventilationsrör mm. Alla komponenter limmas fast så att de skall hållas på plats.  

 

 
Figur 7 Färdigt för armering 
Formbordet är nu redo för att lägga på armeringen som har gjorts efter ritningar parallellt 
med processen. Med armeringsstänger byggs armeringsrutnätet upp efter varje elements 
specifika mått och form. På detta sätt får man inte alls mycket spill i form av 
armeringsjärn. 
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Figur 8 Armering sätts på plats 
Man lägger dit armeringsplattorna med hjälp av elektromagnetism.  

 

 
Figur 9 Stegar och metall detaljer sätts på plats 
Manuellt fäster man räckesfästen, stegar och andra komponenter som skall fästas vid 
armeringsjärnet. Eftersom varje element är unikt hos SKB kan det variera mycket från 
element till element hur lång tid det tar att bearbeta det. Vissa väggar är bara släta och då 
behövs inte så mycket manuellt arbete men om det är som på bilden här ovan som är ett 
plattbärlag med ventilationsingångar kan det vara många komponenter som medför 
mycket manuellt arbete. Genomloppstiden för ett sådant element blir också mycket 
längre. 
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Figur 10 Betong transporteras till formbord 
Medan elementet sedan transporteras till nästa station blandas betongen efter 
förprogrammerat recept och transporteras in från betongstationen via betongbasker till 
arbetsstationen där gjutning sker. 

 

 
Figur 11 Betong fördelare 
Betongen töms i en utläggare som ska fördela betongen i formen som nu är färdig. 

23 



Genomförande 

 
Figur 12 Formen fylls med betong 
Fördelningen av betongen styrs manuellt och det krävs en viss känsla och erfarenhet för 
att fördela lagom mycket betong i formen så att elementet inte blir för tjockt eller för 
tunt. När hela formen är fylld sätter man bordet i vibration för att betongen ska jämnas 
ut och eventuell luft ska skakas upp till ytan. 

 

 
Figur 13 Lyfter in formbord i härdkammare 
Bordet lyfts av en maskin som sedan placerar formbordet med element i härdkammaren. 
(se figur 13) 
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Figur 14 Härdkammare 
I härdkammaren är det ca 40 grader och elementen förvaras på lager som man kan se här 
på bilden. 

 

 
Figur 15 Lyft och vänd anordning 
Ska man tillverka skalväggar vänder man med hjälp av denna maskin det torra elementet 
och placerar det ovanpå de blöta som ligger under. Det är en arbetare som styr maskinen 
och även här finns en faktor som görs delvis manuellt och därför kan gå fel, som t.ex. att 
det blir så kallade skalförskjutningar. 
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Figur 16 Lyfts från formbord 
När elementet kommer ut är det färdigt och kontrolleras av arbetarna. Man följer 
ritningen och kontrollerar om allt stämmer, om komponenterna sitter på sin plats och 
antecknar om något är fel. Detta är den sista kontrollen men under hela 
tillverkningsprocessen har ritningar och avvikelserapporter följt elementet och man 
antecknar så fort man ser en avvikelse. Ofta meddelar men också produktionsansvarig 
och ser om det finns eventuella åtgärder som kan göras innan leverans, om inte måste det 
i alla fall dokumenteras. Checklistorna som används här skickas sedan till 
kvalitetsteknikern och vidare till orderansvarig projektledare. När elementet är 
kontrollerat lyfter man bort det från formbordet . 

 
Figur 17 Ställs inför transport på plankor 

Skalväggarna ställs på högkant i eller mot ställning som följer med ut vid transporten och 
plattbärlag läggs i staplar innan de förflyttas ut till gårdslagret. 
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Figur 18 Formbord för rengöring 
Formborden ska snart användas för produktion av nya element men måste först rengöras 
vilket görs automatiskt. Sedan börjar man om igen från början av processen. Man arbetar 
i treskift på SKB så maskinen rullar dygnet runt och går på högvarv. Man har full 
beläggning och fyller sin kapacitet till max och man är beroende av att det flyter på hela 
tiden och att det inte uppstår några stopp i produktion. 

 

 
Figur 19 Transporter via friktionshjul under arbetsgolvet 
All transport mellan de olika stationerna i tillverkningsprocessen sker med hjälp av 
friktionshjul, lyftanordningar och truckar. Det är en modern fabrik med tre nivåer och 
allt förberedande, rengörning samt horisontaltransporter sker i undre nivån, det manuella 
arbetet på mellannivån och i tredje nivån sker transporten av betong. 
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Figur 20 Lagring utomhus på gården 
Lagringen sker ute på gården och eftersom man tillverkar elementet inomhus blir det 
mycket bra kvalitet på dem jämfört med hur det blir om man platsgjuter dem ute på 
bygget.  

3.1.1 Arbetssätt för konstruktion 

 
Figur 21 Konstruktionsavdelningens arbetsätt 
Arbetet i konstruktion börjar med att man får in de olika bygghandlingarna, från el, 
ventilation, vs (vatten och sanitet), balkong, trappa, hiss m.m. och kryssar för dem enligt 
en checklisa så att man vet att alla finns till hands (bilaga 1). Sedan startar men en databas 
över dessa och börjar rita in i en gemensam ritning i 2D. Det är inte alltid som de olika 
delarna fungerar ihop och om det är större avvikelser, upptäcks de av konstruktören som 
sitter och ritar. Konstruktören följer en checklista för att kontrollera att alla delar är med 
både för plattbärlag och skalväggar (bilaga 4 och 5). Det kan vara avvikelser som att 
eldosor eller ventilationshål är felplacerade eller att underlagsritningen är otydlig och 
konstruktören på SKB ritar därför fel när han eller hon försöker sammanställa dem. 
Konstruktörerna har även ett system där de kontrollerar varandra men det är svårt att 
upptäcka om man inte är den som arbetar med projektet. Många gånger kan även fel vara 
svåra att upptäcka här för att erfarenheten av hur det fungerar ute på byggarbetsplatsen 
fattas så man upptäcker inte de avvikelser som är självklara för en elkonsult, byggare eller 
vvs-installatör. 
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När ritningen är klar skickar man ut den för granskning via mail enligt en 
distributionslista som finns i pärmen ”Konstruktions arbetssätt”. Detta innebär att 
”bygget”, som är de konsulter som lämnat underlag, får ritningen att granska. Tyvärr så 
görs detta inte så noga eftersom man ute på bygget har tidsbrist och när det skulle kunna 
upptäckas av kunnigt folk glider det förbi och åker vidare i processen. Ofta görs det inte 
heller grundligt på grund av att de på bygget eller de konsulter som ska granska 
ritningarna vet att SKB´s ansvar inte överförs i och med denna granskning och eventuella 
fel ändå kommer att vara SKB´s fel.  

3.1.2 Avvikelserapportsbehandling 

Arbetet med avvikelserapporter idag sker på det sättet att under produktionens gång är 
det en kontinuerlig kontroll (egenkontroll) vid varje station. De avvikelser som hittas 
sammanställs samtidigt som man granskar kontinuerligt under produktionen efter fler 
avvikelser vid klar produkt. Produktionssamordnaren sammanställer sedan dem och 
skickar dem vidare till projektledaren som bestämmer vilka avvikelser som man redovisar 
för kunden.  

3.1.3 Problem som gör att man idag inte ”fixar” avvikelserna själva 

Resultatet efter våra sammanställningar av avvikelser i produktionen visade att det ofta 
var en bam eller en VP20 som var borta eller bara lite synlig. Denna information får 
kunden men man åtgärdar inte det på plats på grund av vissa svårigheter. Svårigheterna 
visar sig vara att man inte kan borra inne i produktionen eftersom man då fördärvar 
formborden, man kan inte heller borra när elementet är upphängt och lösgjort från 
formbordet eftersom det inte är tillåtet att vistas under ett element. Den enda gången 
man skulle kunna göra det är efter slutstationen men där måste det snabbt av formbordet 
och läggas i sin rätta stapel eller ställnig i en speciell ordning, detta eftersom formbordet 
måste användas på nytt och att elementen ska komma i rätt montageordning till bygget. 

 

 

29 



Resultat 

4 Resultat 
 

4.1 Tid 
Det man visste innan denna undersökning var att mycket tid spenderas på att reda ut och 
undersöka alla reklamationerna man får in. Man visste inte hur mycket tid var och en la 
ner eller hur stora andra kostnader var som kom till på grund av reklamationerna. Det 
råder olika uppfattningar om vilken bransch skandinaviska byggelement ligger i idag, 
vissa tycker bygg- och andra industribranschen. Detta leder till problem i beräkningar på 
kvalitetsbristen eftersom det är skillnader branscherna emellan. 

4.1.1 Enkät om tidsåtgång för reklamationer 

Vi sammanställde en enkät gällande tidsåtgången för alla tjänstemän inkl. 
konstruktionsavdelningen för att få en klarare bild på hur stor den egentligen var. Vi 
utformade enkäten enligt de regler och följde den argumentationen som vi skrev om i 
kvantitativa metoder inom teoretisk bakgrund här ovan. Enkäten finns som bilaga i slutet 
av denna rapport (bilaga 2). 

Resultatet delade upp på cirkeldiagram (se nedan) så att man får en lättöverskådlig bild av 
hur tiden är fördelad.  

Vi valde att ta med frågan ”Hur går du till väga?” som refererade till frågan innan som var 
”Hur många timmar i genomsnitt i veckan lägger du ner på sökning av källa till 
reklamationer?”. Resultatet av den frågan gav oss en bättre bild av hur arbetet kring 
reklamationer såg ut och hur det var sammankopplat med de olika avdelningarna. De 
som jobbade i konstruktionen blev oftast kontaktade av projektledaren för ett fel som 
gjorts i ritningen. Konstruktören granskade sedan sig själv och de underlag som kommit 
externt från olika konsulter för att se vem som gjort felet. Efter denna källsökning så för 
man resultatet vidare till projektledaren som om det är SKB´s fel accepterar 
reklamationen eller avvisar reklamationen ifall den inte är det. Om det skulle vara så att 
konstruktören inte hittar något fel alls så ger man det resultatet också till projektledaren 
som fortsäter sitt sökande efter källan.  

Det är så här arbetsgången ser ut efter sökandet på källor till reklamationer och det visar 
sig då att det är projektledaren som har det yttersta ansvaret och lägger ner mest tid på att 
det blir utrett så grundligt som möjligt. Detta för att inte SKB ska ha mer 
reklamationskostnader än vad det verkligen är. Resultatet blev att det totalt bland de 18 
tjänstemännen blev 55,8 timmar arbete i veckan med reklamationer. 

 

30 



Resultat 

 

Figur 22.  Tid till reklamationer per avdelning  

Det som precis har nämnts ser man i cirkeldiagrammet ovan. Det visar att det är 
projektledarna samt konstruktionsavdelningen som lägger ner mest tid på arbete kring 
reklamationer. Där har de två avdelningarna sammanlagt 80,3% av den totala tiden 
nerlagt på reklamationer. Detta beror också till stor del på att det jobbar flest på dessa 
avdelningarna. På projektledarsidan så arbetar fyra stycken och på konstruktion så arbetar 
åtta stycken. På de andra avdelningarna är fördelningen så att det på Logistik/Planerar-
avdelningen jobbar två st och på de tre sista avdelningarna är de En arbetare. 

 

Figur 23.  Tid till reklamationer per avdelning per person 
 

 

Om man istället delar upp tiden avdelninen tillbringar på olika aktiviteter kring 
reklamationer per antalet individer på avdelningen. Då kan man se hur stor del av tiden 
som varje enskild arbetare på varje avdelning står för. Detta ger en helt annan bild på 
vilka som jobbar mest med reklamationer.  
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I figur 22 kunde man se att det var projektledaravdelningen och 
konstruktionsavdelningen som tillsammans avsatte mest tid till reklamationer. Men i 
figur 23 så ser man att om man slår ut det på varje enskild anställd så det blir som om 
varje avdelning endast hade en anställt så är det fortfarande projektledaren som lägger 
mest tid (28,1%). Den nya stora posten blir produktionsteknikern som ligger på 27,7% 
och även produktionssamordnaren med sina 19,4% kommer före konstruktionen 
(15,1%).  

Vid intervjuerna hade många uttryckt tankarna att projektledarna lägger mycket tid på 
reklamationsarbete och detta visade sig vara sant då vi sammanställde resultatet från 
enkäterna. Det visade sig också att produktionsteknikern gjorde nästan lika mycket arbete 
som projektledarna med reklamationersarbete. 

Exelblad där alla uträkningar och all information har sammanställts finns som bilaga 3 
och med hjälp av enkäten (bilaga 2) så förstår man vad de olika kolumnerna står för.  

 

4.2 Typfel  
Under arbetet med dokumenteringen som har bestått av ca 10 stycken pärmar med 
reklamationer, avvikelserapporter och mejl mellan inblandade parter från de olika 
projekten har vi listat upp vilka fel som oftast förekommer på byggelementen. Det visar 
sig att de vanligaste felen är att olika komponenter sitter fel eller helt saknas, att det finns 
skador på kanter eller hörn, armeringen sitter fel, olika ytfel på elementen och att 
elementen har fel dimensioner. 

  

4.3 Orsaker till fel 
Om man undersöker vilka orsakerna är till de olika typfelen så kommer man fram till att 
det oftast är antingen underlagen eller sammanställningen av underlaget i konstruktionen 
som det blir fel. Men det blir även ganska många fel i produktionen och under 
transporten kan det uppkomma skador som reklameras men det är inte så vanligt. En del 
av felen är inte SKB´s fel men hamnar som en reklamation hos dem ändå som t.ex. då det 
är fel på underlagen som kommer till konstruktion. Det är ofullständigt eller otydligt för 
att man inte har följt kundmanualen för hur underlaget skall leveras till SKB. När man 
har gjort ritningen på konstruktionsavdelningen och den skickas ut på granskning av 
byggledaren görs detta bristfälligt eftersom arbetsledaren på bygget eller de konsulter som 
ska granska ritningarna vet att SKB´s ansvar inte överförs i och med denna granskning 
och eventuella fel ändå kommer att vara SKB´s ansvar.  

4.3.1 Fel på underlagen 

Att det är fel på underlagen, alltså ritningarna, beror på att det är flera olika konsulter 
som ska lämna in ritningar och ibland kan konsulterna ha gjort fel eller så kan det vara så 
att t.ex. elkonsulten har ritat en eldosa på samma område som ventilationskonsulten har 
ritat ett stort hål. Detta beror på kommunikationsproblem mellan externa parter det har 
vi inte gått in djupare på.  
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4.3.2 Fel i konstruktionen 

Att det blir fel från konstruktionen kan också ha flera olika orsaker. Ett av problemen 
som uppkommer är att de olika konsulterna som skickar in underlag till konstruktionen 
tar för givet att de på konstruktionen har kunskaper inom det området och vet om vilka 
olika typer av standarsmått som används. Det kan vara så att elkonsulten ritar ut att en 
eldosa ska sitta intill en dörröppning och enligt standardmått så ska den sitta x mm från 
kanten. Men när han ritar ut den på ritningen så ritar han den utan att mäta och då 
kommer den x+7 mm från dörröppningen. Den konstruktören som sedan ska rita om 
denna ritning i deras programvara kommer att rita in den som den är på underlaget, inte 
som den egentligen är tänkt från konsulten. Detta eftersom man inte har kunskaper om 
byggande, el, VVS samt ventilation på konstruktionen.  

Ett annat problem i konstruktionen är att eftersom man har stor personalomsättning där 
så tappar man hela tiden den kompetens som blir inlärd efterhand och man får 
nybörjarfel om och om igen. En i personalen har kallat SKB för ett ”vandrarhem” just på 
grund av att de tar in folk en period och sen slutar de. Detta är ett problem när man talat 
om erfarenhetseffekter eftersom man aldrig får vara med om att ta del av de fördelarna. 
Enligt erfarenhetseffekten är det just dessa komplexa arbetsuppgifter som har många 
moment som ska läras in. Dessa finns ofta inte i böcker utan lärs in via erfarenhet och det 
är här som erfarenhetseffekten ger mest fördelar. Konstruktionsavdelningen på 
Skandinaviska byggelement är en mycket viktig funktion och många av de kritiska 
momenten i att behandla en beställning och göra kunden nöjd ligger just på deras ansvar. 

4.3.3 Fel i produktionen 

De mest kritiska momenten i produktionen sker per automatik och därför så har man 
inte så mycket problem med dem. Men det kan uppstå problem när man sätter ihop 
elementen till en skalvägg. Det kan i det här läget bli en förskjutning av den ena väggen 
det kan också bli fel om man får för sig att åtgärda problemet på plats. Oftast så slipar 
man ner den sidan som sticker ut och då kan det bli att väggen blir för kort, man slipar 
ner den sidan för att det är lättast istället för att titta på ritningarna och mäta vad som är 
det rätta alternativet.  

Att elementen blir för tjocka eller för tunna är också fel som uppkommer i produktionen. 
De uppkommer på grund av att i det skedet så är det inte automatiskt utan det sker på 
känn. Maskinoperatören fyller i så mycket betong som han eller hon tror det ska vara, 
men med inga utsatta gränser eller mått så kan det ibland bli fel. På samma station 
uppkommer också fel som att man har gjutit över klotsar eller eldoser. Andra fel kan vara 
att man glömmer sätta ut komponenter fast att det är utritat på formbordet. Ibland 
placeras fel komponenter på elementen detta eftersom man har misstolkat ritningen. 
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4.4 Kostnader att åtgärda ute på byggplats 
Timkostnaden ute på arbetsplatsen är 350:- om det är en av arbetarna på bygget som gör 
jobbet. Om något är fel på elementet som levereras så läggs kostnaden på SKB för de 
arbetare som får stå och vänta medan felet åtgärdas. Ett element med fel som omöjliggör 
montage leder till att arbetet för de inblandade blir stoppat. Om man då ska såga ett 
plattbärlag eller liknande tar detta oftast 2 timmar per element. Det inhyrda bolaget som 
ska genomföra bilningen har dessutom en grundavgift bara för att de kommer ut till 
bygget som ligger på ca 800 kr. Förslitning på utrustning och hyra maskiner till arbetet är 
också saker som man får betala på SKB vid reklamationer. 

Ex 1. En eldosa saknas 

När en elsdosa saknas och man måste anlita ett externt företag för att åtgärda detta 
genom bilning så att man får dit eldosan. Arbetet tar 2 timmar och detta innebär en 
kostnad på: 

600kr (etablering borr) + 140kr (borrning av hål) + 350kr (lön) x 1 borrare x 2 timmar = 
1440kr 

Ofta tar de även ut en förslitningskostnad på borren och om de behöver använda en såg 
så är etableringskostnaden på den 800kr. 

Orsaken till att detta fel uppstår är fel i uppgifter från el-konsult, fel i projektering hos 
Skandinaviska Byggelement AB eller miss i produktion.  

Ex 2. Sårig yta  

Sårig yta är en avvikelse som uppstår i produktion och syns när man gör avformningen i 
fabriken. När man sedan skickar ut väggen med sårig yta tar bygget: 

1timme x 350kr (lön) + (45kr (material) )x 1,12 (påslag) = 355kr 

Detta är ingen stor kostnad men om det är många väggar blir det en hel del och att 
spackla över en sårig yta tar inte 1 timme om man skulle åtgärda detta själv. När man ute 
på bygget åtgärdar något som inte var planerat så innebär detta extra tid. Man ska hämta 
verktyg och material och gå ifrån sina vanliga arbetsuppgifter. 

Ex 3. Valvkantsavstängare saknas  

När Valvkantsavstängare saknas innebär detta att man ute på byggplatsen måste sätta dit 
en avstängare på plattbärlaget innan man gjuter. För att ersätta denna ute på bygget 
kostar det: 

2,5timmar x 350kr (lön) + 251kr (material) x 1,12 (påslag) = 1156kr 

Detta är ett fel som i de fall vi har granskat har begåtts i projekteringen hos SKB eller så 
är det en miss i produktionen.  

Ex 4. Avsaknad av eller felplacerade ingjutning för el 

Detta är ett fel som kan ha flera orsaker precis som ex. 1. Det kan bero på fel uppgifter 
från el-konsult, fel i projekteringen hos SKB eller på att det har begåtts en miss i 
produktionen. Att åtgärda detta ute på byggarbetsplatsen kostar: 

2timmar x 350kr (lön) +  1500kr (uppläggningsavgift +förslitning maskiner) x 1,12 
(påslag) = 2350kr  
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Denna summa är inte för ett hål men ofta får man fakturan från kunden till SKB från 
den inhyrda företaget som gjort åtgärdarna och det är kopplat till en reklamation från 
bygget. Det är i detta läge svårt för SKB att tyda hur många hål som är borrade och vilka 
som SKB:s haft del i.  

Ex 5.  Dörröppning saknas  

Då en dörröppning saknas har detta grund i att det har begåtts ett fel i projekteringen 
eller att man har gjort en miss i produktion. Det kan saknas på inkommande underlag 
men vanligen missar inte arkitekten en dörr däremot kan det vara otydligt på 
inkommande underlag eller missas i sammanställningen av ritningen hos SKB. Detta är 
ett av dem felen som man vid sökande av de skyldiga kan gå till underlagen och se vart 
det har gjorts en miss. Finns den med på ritningen är det produktion som har missat den 
eller om den inte finns med på ritningen så har den försvunnit vid projekteringen. När 
åtgärden görs ute på bygget för detta kostar det: 

1timme x 350kr (uttransport av skrotbetong) + 431kr (kranhyra i en 1/2 timme) + 
5920kr (Sågning) x 1,12 (påslag) + 1000kr (borttransport av skrotbetong samt deponi) x 
1,12 (påslag) = 8532kr  

Utöver detta har SKB förbrukat onödig betong till en kostnad av ca 115kr. 

Kunderna till SKB kan inte begära att ritningarna granskas i den mån så att man 
upptäcker fel som begåtts av arkitekter, vvs-konsulter eller andra inblandade utan man 
gör produkten så som det inkommande underlaget kommer in. När sedan ritningen 
skickas ut på granskning till el-konsult, vvs-konsult, arkitekt m.fl. enligt 
distributionslistan, ser de över ritningen utifrån sitt område men ansvaret att allt stämmer 
lämnas aldrig över ifrån SKB.  

Ex 6. För tunna plattbärlag  

Detta innebär att åtgången av verklig mängd betong i förhållande till teoretisk mängd 
ökar för kunden när plattbärlaget kommer ut på bygget. Det kan också innebära att de 
spricker under transport eftersom de blir mindre tåliga mot stötar och böjande krafter. 

1,5 timmar x 350kr (lön) + 180kr (material) x 1,12 (påslag) = 727kr 

Detta är ingen större kostnad men det är en totalt onödig kostnad då det bara handlar 
om rätt tjocklek vid gjutningen. Det innebör inget extra steg i produktion utan är 
egentligen bara ett fel som uppstår pågrund av slarv eller oerfarenhet.  

Ex 7. Väggblock är för höga  

Avvikelser i form av för höga väggblock innebär att man måste såga av en bit av 
väggblocket för att det ska passa in i konstruktionen av huset. Detta fel uppstår ofta vid 
projektion av att man ritar ett för högt block eller att det är fel på erhållet underlag. 

3300kr (sågning samt uttransport av material) x 1,12 (påslag) + 1000kr (borttransport av 
skrotbetong samt deponiavgift) x 1,12 (påslag) + 2112kr (kreditering av överytan) = 
6928kr 

Ex 8. Skalförskjutning 

Vid skalförskjutning vid t.ex. en dörröppning innebär detta att man måste såga bort den 
utstickande kanten så att karmen som skall placeras där får plats. Detta kostar: 

800kr (etablering såg) + 2h x 350kr (lön) + 35kr (kostnad/meter/centimeter djup) x (1m 
+ 2,1m x 2) (längd sågning) x 4cm (djup sågning) = 2228kr 
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4.5 Reklamationskostnader i % av Totala 
Fakturabeloppet 
Reklamationskostnader i förhållande till fakturabelopp i de projekt som bedrevs under 
2006 är fördelade som i figur 24.  

 
Figur 24 Reklamationskostnader i % av Totala Fakturabeloppet 
 

Medelvärdet ligger på 2,1 % i denna graf vilket är något över det SKB har som mål. Men 
som man kan se i diagrammet är där en punkt som utmärker sig extra mycket och det är 
den som ligger på 22,8%. Denna punkt har jag valt att ta bort på diagrammet här nedan 
eftersom den bestod av ett litet fakturabelopp i förhållande till de andra och eftersom det 
är dyrt att laga i betong blev kostnaden för reklamationen 8000kr. Alltså tycker vi inte att 
den är relevant att ha med. 

 
Figur 25 Reklamationskostnader i % av Totala Fakturabeloppet (2) 
I figur 25 ses istället att medelvärdet på reklamationerna under föregående år låg på 1,4 
%. I dessa diagram kan man inte se någon trend på grund av att projekten inte står i 
någon tidsordning.  
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Svårigheterna med att sätta dem i tidsordning var att det var så stor spridning på hur lång 
tid varje projekt tog samt att reklamationsfakturor inte alltid kommer i anknytning till att 
projektet är klart utan de är fortlöpande och/eller de kan komma en tid efter det att 
projektet är klart.  

 

4.6 Reklamationskostnaden i % av totala resultatet på 
projektet 
I figur 26 kan man se en graf över hur stor del av vinsten man går miste om på 
Skandinaviska Byggelement när man har reklamationskostnader av denna storlek. 

 
Figur 26 Reklamationskostnaden i % av totala resultatet på projektet 
Denna graf (figur 26) visar på detta sätt en mer verklig bild på reklamationskostnaden för 
företaget. I faktureringsvärdet ingår den summan som kunden har betalt för levererade 
produkter. Det man får från kunden ska täcka kostnader för arbete, material, transport 
och alla andra kostnader. De kostnaderna hade funnits där även om det inte hade blivit 
några reklamationer. Reklamationerna är direkt kopplade till vinsten, mer reklamationer 
ger mindre vinst. Så genom att göra på detta sätt så ser man att om man sänker 
reklamationskostnaderna så höjer man vinsten med i genomsnitt 8,6 %, och i vissa 
extremfall så hade man kunnat öka vinsten på projektet med hela 41,7% det vill säga i 
detta fall över 150,000 kr. 
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5 Slutsats och diskussion  
5.1 Validitet 
Validiteten på de uppgifter vi får från enkätundersökningen kan ha en viss 
felmarginal. Detta beror på att undersökningen inte gjorts med en tidsstudie för 
var och en utan att de uppgifter vi fått är uppskattade av personerna som svarat på 
frågorna. Vi tycker ändå att utformningen av frågorna har varit av den natur så att 
man ska få med de flesta moment som har med reklamationer att göra. Vi såg även 
med vissa undantag att resultaten på de olika avdelningarna är lika med varandra 
och detta visar på att uppfattningen är homogen i avdelningen som leder till större 
trovärdighet.  

5.2 Reklamationskostnadernas omfattning 
Idag har man reklamationskostnader som uppgår till 8,62 % av det totala resultatet som 
vi har valt att jämföra det med. Om man istället ser till så som man idag räknar på 
reklamationskostnader inom SKB som är i förhållande till fakturabeloppet ligger denna 
siffra på nivån 2,12 % . Detta är något över men nära vad man sagt på SKB att man har 
som mål men när det gäller kvalitetsarbete skall man alltid sträva efter att bli bättre och 
minska sina fel. Ett lyckat kvalitetsystem bygger på ständiga förbättringar som följs av 
uppföljningar.  

Man är på god väg med sitt kvalitetsarbete på SKB i Katrineholm och för tillfället håller 
man på och utvecklar ett eget kvalitetsystem som företaget skall arbeta efter. Man har 
kontroller och skriver avvikelserapporter på fel som upptäcks men tyvärr så finns det idag 
ingen inarbetad uppföljning på felen. 

När man hittat roten till de reklamationer som kommer in från kund meddelar man den 
avdelning och ibland person som bär ansvaret men alla verkar ha sitt egna system för 
uppföljning. Hur noggrant detta arbete är beror också på hur mycket tid man har för 
tillfället. Det är sällan kul att arbeta med uppföljning, kontroller och förebyggande arbete 
men det är här man kan som företag spara pengar och tid samt få gladare kunder.  

De extrakostnader som tillkommer på grund av att åtgärdsarbetet utförs på plats ute på 
bygget är kostnader som utkörningskostnad, hyra av maskiner och stegar, 
arbetsledningskostnader (7 % påslag på varje arbete), material med 12 % påslag och de 
arbetare som får stå och vänta medans avvikelsen åtgärdas.  

Andra kostnader som kommer in här som vi har diskuterat men inte räknat på i denna 
rapport är dolda kostnader så som förlorad goodwill och ränteförluster vid stora tvister. 
Dessa kostnader kan bli väldigt höga speciellt när det handlar om att man till och med 
kan mista kunder på sikt på grund av att de tröttnat på att hela tiden skicka ut 
reklamations påståenden som dessutom bestrids.  
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5.3 Vinster man skulle ha med att åtgärda avvikelserna 
själva 
Vinster med att åtgärda felen själva inom fabriken är att man hade sänkt 
reklamationskostnaderna och det hade också sänkt dolda kostnader som uppstår på grund 
av badwill. Vi har under vårt arbete med reklamationer från tidigare projekt och genom 
intervjuer med anställda på Skandinaviska Byggelement i Katrineholm fått uppfattningen 
att det finns besparingar att göra om man åtgärdade felen på plats i fabriken innan man 
skickar ut produkten till kund.  

Uppgifter om hur mycket de vanligaste felen skulle kosta om man utförde arbetet på plats 
i fabriken istället för att vänta på att få in reklamationen har vi inte undersökt. Men vi 
har goda skäl att tro att de fel som begås i produktionen kostar mer ute på bygget för 
SKB än vad de skulle göra om man åtgärdade felen själva.  

Alla de extra kostnader som bygget får på grund av förseningar, stillastående arbetare, 
stillastående maskiner, arbetsledningskostnader och hyra av maskiner med mera skulle 
inte behövas ifall man åtgärdade avvikelserna själv. 

Om man kunde åtgärda de avvikelser som noteras i produktion på plats hos SKB innan 
man skickade iväg elementet hade man haft större kontroll på kostnaderna samtidigt som 
man hade fått nöjdare kunder. Företagets goodwill skulle sannolikt öka om man inte fick 
avvikelserapporter eller ej kompletta element skickade till sig i samband med 
leveranserna.   

 

5.4  Reklamationer 
Vi har undersökt vad det är som egentligen kostar vid en reklamation och kommit fram 
till att de fel som förekommer i reklamationerna går i vågor. Vissa perioder har det varit 
bamar som vält andra mycket såriga ytor. Det är svårt att säga så här många felplacerade 
eldosor hade man under 2006 eftersom det har skiljt sig från varje projekt som vi har 
tagit del i vilka fel som är vanligast.  

De fel som vi har försökt belysa i vår rapport och kostnaderna för att åtgärda dem ute på 
arbetsplatserna representerar väl hur de fel som är återkommande i merparten av de 
projekt vi har sett. Dokumentationen från projekt till projekt har också varit mycket 
varierande vilket gjorde arbetet med bedömning av rötter till felen svår. 

De vanligaste felen som vi anser är återkommande är plastkomponenter som bam, eldosa, 
VP20 som flyttar på sig vid produktion på grund av vibrationer vid betongering eller att 
de är placerade för nära armeringsjärnen.  

Såriga ytor har också gått igen i perioder och har visat sig kunna bero på betongens 
konsistens, orenheter på formbord, vibrationer tills makadamen går igenom yttre 
betongytan mm. Är det fel konsistens på betongen kan spåren på ovansidan av elementet 
bli för små så att vidhäftningen mellan elementet och betongen som gjuts på byggplatsen 
kan reduceras. 
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5.5 Sammanfattande diskussion 
Vi har genom enkäter och analyser av resultat och ekonomisk data av 
reklamationsutgifter visat på hur mycket företaget betalar för just reklamationer. 
Enkätens frågor skulle ge oss svar på hur mycket tid var och en jobbade med 
reklamationer, tid som personliga möten, möten, telefon med kund och sökning av vems 
fel reklamationen var.  

Det vi fick reda på här var ganska häpnadsveckande i och med att avdelningens personal 
på 18 personer jobbade sammanlagt 55,8 timmar i veckan med reklamationer. Det var 
mest projektledarna som tillbringade tid med att tala med kunden om reklamationerna 
och sedan för att fastställa om reklamationen stämmer och ifall summan för 
reklamationen stämmer. Även konstruktionssidan och produktionsteknikerna jobbade 
mycket med arbetet kring reklamationer. 

Våra uträkningar på hur mycket reklamationskostnaderna är för företaget så kom vi fram 
till att det låg på i genomsnitt 1,4 % av faktureringsbeloppet. Men om man räknar som vi 
tycker är mer rättvist att räkna, att man istället räknar reklamationskostnaderna i 
samband med vinsten, då får man andra siffror. Vi tycker att detta sätt ger ett mer 
verkligt värde på grund av att reklamationerna direkt påverkar vinsten. Här såg vi att det i 
vissa fall var mer än 40 % av vinsten som gick åt till reklamationer och i snitt var det 8,6 
%.  

Att reklamationskostnaderna har totalt sett en ganska hög summa ser vi av våra 
uträkningar och uppgifter. Vi anser därför att det är idealiskt att arbetet inom kvalitet 
drar igång på allvar för Skandinaviska Byggelement nu under 2007. Vi har förstått att det 
har funnits tankar på system till produktionen som skulle bokföra vilka avvikelser som 
uppstod, man skulle sedan söka orsaken till felen och denna orsak skulle också bokföras. 
Till sist så skulle den ansvarige på avdelningen där felet begåtts ha en åtgärd som 
utfärdades som också skrevs in i systemet. Detta hade lett till att man hela tiden hade koll 
på vilka fel som hände, varför de hände och att man skulle kunna se till att felen 
förebyggdes och dokumentationen hade gjort det lättare att i fortsättningen söka rötter 
till reklamationer.  
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7.2 Bilaga 2 Tidsenkät 
 

  Reklamationer 
Vi är två studenter ifrån Tekniska Högskolan i Jönköping som gör ett Examensarbete 
hos er där vi ska beräkna de kostnaderna som är kopplade till Reklamationer. Vi 
behöver bilda oss en uppfattning om hur mycket tid ni lägger på reklamationer och 
förebyggning av fel. Är mycket tacksamma om ni har lust att svara på frågorna nedan 
lite kort. 
Arbete: _________________________ 

 
1. Hur många timmar i genomsnitt i veckan sitter du i telefon med kund 

eller annan intressent angående reklamationer?  
_________________________________________________________________ 

2.  
a. Hur många timmar i genomsnitt i veckan lägger du ner på 

sökning av källa till reklamationer?  
_________________________________________________________________ 
 

b. Hur går du till väga? 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

3. Hur många timmar i genomsnitt i veckan lägger du på möten som rör 
reklamationer?  
_________________________________________________________________ 

4. Hur många övriga timmar i genomsnitt i veckan lägger du på 
aktiviteter som rör reklamationer som inte nämnts ovan? 
_________________________________________________________________ 

 
 
Tack så jätte mycket för att du tog dig tid! 
Hälsningar  
 
Linn och Dennis 
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7.3 Bilaga 3 Sammanställning av tidsenkät 
 
 
 
 

Fråga Projektledare 4st Konstruktion 9st Ekonomichef 1st Logistik/planerare 2st Produktionssamordnare 1st Produktionstekniker 1st 
Totalt         
18st 

1 10,25    7   0   0,75   1   1     
2 5,75    10,5   0   0,75   2,5   1     
4 0,5    3   0   0   0   0,5     
5 3,8    4   1   0   0   2,5     

                              
Summa 20,3     24,5   1   1,5   3,5   5   55,8 
Procent/Avd. 36,4%    43,9%   1,8%   2,7%   6,3%   9,0%   100,0% 
Procent/Person/Avd 28,1%     15,1%   5,5%   4,2%   19,4%   27,7%   100,0% 
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7.4 Bilaga 4  Checklista: Plattbärlag 
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7.5 Bilaga 5  Checklista: Skalvägg 
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