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Abstract 

 

Abstract 
During the 1970’s the interest for quality management and the concept of quality 
costs increased considerably. Business leaders noticed that there was a great 
potential for reducing costs of poor quality. Since up to 10-30% of a company’s 
total turnover may consist of poor quality costs some consider them as an 
unexploited goldmine. The reason for this is that a mapping of poor quality costs 
creates great opportunities to improve profitability without reducing quality. 

This thesis has been carried out on the behalf of Draka Kabel in Nässjö. The 
company is a part of the Prysmian Group, which operates in the energy and 
telecom cables and systems industry. The purpose of the study has been to 
identify and analyze the quality costs incurred in connection with the complaint 
process, and to make suggestions for improvements. 

The study began with a literature review of relevant theories in the field. This was 
made in order to create a solid foundation about common poor quality 
parameters, but also to gain knowledge about how measurements can be made. 
The mapping of poor quality costs was made through studies of secondary data 
and with the help of a relatively large number of interviews with various 
employees within the company. The complaint process was examined to find its 
strengths and weaknesses and each type of error was analyzed separately using its 
process scheme. This was done to obtain a cost but also to find the cause of the 
problem. 

The mapping shows that Draka Kabel in the first three quarters of 2014 had a 
total of 439 customer complaints. For example defect products manufactured at 
Nässjö, defect cables that has been imported, wrong packing and raw material. 
The study shows that 1,3 % of the company’s order lines during the studied 
period resulted in customer complaints. This resulted in a cost of just over one 
million Swedish kronor.  

The result shows that a large number of complaints are due to internal error. This 
must be seen as positive as the company themselves may affect and fix the 
problems. If the cause of the problem disappears so does the cost later in the 
chain. Draka Kabel should be able to reduce the cost of poor quality by 
implementing a better picking system at their stock department, which would 
largely eliminate the influence of the human factor. Currently there are a large 
number of unknown cases regarding defect raw material. The company should 
therefore improve their communication regarding raw materials in order to get a 
clearer picture of these costs.  
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Sammanfattning 
Under 1970-talet ökade intresset betydande för kvalitetsarbete och begreppet 
kvalitetsbristkostnader. Företagsledare märkte att det fanns stora möjligheter att 
minska kostnader för bristande kvalitet. Då uppemot 10-30% av ett företags totala 
omsättning kan bestå av kvalitetsbristkostnader betraktas dessa av flera som en 
outnyttjad guldgruva. Anledningen till detta är att en kartläggning av 
kvalitetsbristkostnader skapar stora möjligheter till att förbättra lönsamheten utan 
att det sker på bekostnad av kvaliteten. 

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Draka Kabel i Nässjö. Företaget ingår i 
koncernen Prysmian Group som är verksam inom branschen för energi- och 
telekommunikationskablar. Syftet med studien har varit att kartlägga och analysera 
kvalitetsbristkostnader som uppkommer i samband med reklamationsprocessen, 
samt komma med förbättringsförslag. 

Studien inleddes med en litteraturstudie av relevant teori inom området. Detta för 
att skapa en god grund om vanliga kvalitetsbristparametrar men även hur själva 
mätningen kan gå tillväga. Kartläggningen av kvalitetsbristkostnaderna skedde 
genom sekundärdata och med hjälp av ett relativt stort antal intervjuer med olika 
aktörer inom företaget. Reklamationsprocessen granskades för att finna dess 
styrkor och svagheter och varje feltyp analyserades separat med hjälp av dess 
processchema. Detta för att få fram en kostnad men även för att hitta orsaken till 
problemet. 

Kartläggningen visar att Draka Kabel under de tre första kvartalen 2014 hade 
totalt 439 kundklagomål. Detta i form av exempelvis defekta produkter tillverkade 
vid Nässjö, defekta köpkablar, felplock och råvaror. Studien visar att 1,3 % av 
företagets orderrader under den studerade perioden resulterade i ett 
avvikelseärende, vilket medförde en kostnad på strax över en miljon kronor. 

Resultatet visar att ett stort antal av reklamationerna beror på interna fel. Detta får 
anses som positivt då företaget själva kan påverka och åtgärda problemen. 
Försvinner orsaken till problemet försvinner oftast kostnaden som uppstår på 
grund av denna. Draka Kabel borde kunna minska sina kvalitetsbristkostnader 
genom att implementera ett bättre plocksystem vid lageravdelningen, som till stor 
del eliminerar påverkan av den mänskliga faktorn. Vidare bör företaget förbättra 
kommunikationen angående råvaror för att få en klarare bild av dessa kostnader 
då det i nuläget finns ett stort mörkertal. 

 

Nyckelord 
Kvalitetsbristkostnad  

Kvalitetsbrister  

Kvalitet 

Reklamationsprocessen  



Innehållsförteckning 

 

Innehållsförteckning 

1	   Inledning ..................................................................................... 6	  
1.1	   BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING ..................................................................................... 6	  
1.2	   SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................. 6	  
1.3	   AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................ 7	  
1.4	   FÖRETAGSPRESENTATION ............................................................................................................ 7	  
1.5	   DISPOSITION ................................................................................................................................ 8	  

2	   Teoretisk bakgrund ................................................................... 9	  
2.1	   KVALITET .................................................................................................................................... 9	  

2.1.1	   Lönsamhetsaspekten ............................................................................................................ 9	  
2.2	   PROCESSER ................................................................................................................................ 11	  
2.3	   KVALITETSBRISTKOSTNADER .................................................................................................... 11	  

2.3.1	   Klassificering .................................................................................................................... 12	  
2.3.2	   Nivåindelning .................................................................................................................... 13	  

2.4	   MÄTNING AV KVALITETSBRISTKOSTNADER ............................................................................... 14	  
2.4.1	   Förberedelse ...................................................................................................................... 14	  
2.4.2	   Planering av kartläggningen ............................................................................................. 15	  
2.4.3	   Genomförande av kartläggning ........................................................................................ 15	  
2.4.4	   Efterarbete ......................................................................................................................... 17	  
2.4.5	   Paretodiagram .................................................................................................................. 17	  
2.4.6	   Relationstal ........................................................................................................................ 19	  

3	   Metod och genomförande ...................................................... 20	  
3.1	   TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ............................................................................................................... 20	  
3.2	   INFORMATIONSINSAMLING ........................................................................................................ 20	  

3.2.1	   Litteraturstudie .................................................................................................................. 21	  
3.2.2	   Sekundärdata ..................................................................................................................... 21	  
3.2.3	   Primärdata ........................................................................................................................ 21	  

3.3	   ANALYSMETOD .......................................................................................................................... 23	  
3.4	   METODUTVÄRDERING ............................................................................................................... 23	  

3.4.1	   Reliabilitet ......................................................................................................................... 23	  
3.4.2	   Validitet ............................................................................................................................. 24	  

4	   Resultat ..................................................................................... 25	  
4.1	   PROCESSKARTLÄGGNING ........................................................................................................... 25	  

4.1.1	   Reklamationsprocessen på Draka Kabel .......................................................................... 25	  
4.1.2	   Reklamationsprocessens styrkor och svagheter ................................................................ 26	  

4.2	   KVALITETSBRISTKOSTNADER .................................................................................................... 26	  
4.2.1	   Sekundärdata ..................................................................................................................... 26	  
4.2.2	   Intervjuer ........................................................................................................................... 28	  



Innehållsförteckning 

 

4.3	   AKTUELLA PROBLEM OCH DESS ORSAKER ................................................................................. 29	  
4.3.1	   Felplock ............................................................................................................................. 29	  
4.3.2	   Produktfel köpkabel ........................................................................................................... 29	  
4.3.3	   Produktfel Nässjö .............................................................................................................. 29	  
4.3.4	   Råvaror .............................................................................................................................. 29	  
4.3.5	   Dolda reklamationer ......................................................................................................... 30	  

5	   Analys ........................................................................................ 31	  
5.1	   ANALYS AV PROCESSKARTLÄGGNINGEN ................................................................................... 31	  

5.1.1	   Styrkor och svagheter med reklamationsprocessen .......................................................... 31	  
5.2	   ANALYS AV KVALITETSBRISTKOSTNADERNA ............................................................................ 33	  

5.2.1	   Sambandsmatris ................................................................................................................ 33	  
5.2.2	   Kvalitetsbristkostnadernas variation ................................................................................ 35	  
5.2.3	   Relationstal och paretodiagram ........................................................................................ 37	  

5.3	   ANALYS AV AKTUELLA PROBLEM OCH DESS ORSAKER .............................................................. 38	  
5.3.1	   Felplock ............................................................................................................................. 38	  
5.3.2	   Produktfel köpkabel ........................................................................................................... 39	  
5.3.3	   Produktfel Nässjö .............................................................................................................. 40	  
5.3.4	   Råvaror .............................................................................................................................. 40	  
5.3.5	   Dolda reklamationer ......................................................................................................... 41	  

6	   Diskussion och slutsatser ........................................................ 42	  
6.1	   RESULTATDISKUSSION ............................................................................................................... 42	  

6.1.1	   Hur ser reklamationsprocessen ut med avseende på inrapporterade feltyper och vilka 

slutsatser kan dras angående processens styrkor och svagheter? ................................................. 42	  
6.1.2	   Vilka är de befintliga kvalitetsbristkostnaderna som uppstår i samband med 

reklamationsprocessen samt vilka är de mest kritiska ur ett kostnads- och mängdperspektiv? .... 43	  
6.1.3	   Vilka är orsakerna till att kostnaderna uppstått och vilka rekommendationer kan föreslås 

för att minska eller undvika dessa? ................................................................................................ 43	  
6.2	   METODDISKUSSION .................................................................................................................... 44	  

6.2.1	   Informationsinsamling ...................................................................................................... 44	  
6.2.2	   Analysmetoderna ............................................................................................................... 45	  
6.2.3	   Reliabilitet och Validitet .................................................................................................... 45	  

6.3	   SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ................................................................................... 45	  

7	   Referenser ................................................................................ 47	  

8	   Sökord ....................................................................................... 48	  

9	   Bilagor ....................................................................................... 49	  



Inledning 

 6 

1 Inledning 
I detta kapitel introduceras läsaren till studien som har gjorts på Draka Kabels 
reklamationsavdelning. Studien är gjord som ett examensarbete på maskiningenjörsprogrammet 
vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Först presenteras bakgrunden och problembeskrivningen. 
Därefter beskrivs arbetets syfte, frågeställningar samt avgränsningar. Kapitlet avslutas med en 
företagspresentation och beskrivning av rapportens fortsatta disposition.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Under 1970-talet började japanska företagsledare att fokusera alltmer på 
kvalitetsfrågor. Genom att de utgick ifrån kunders behov och förväntningar samt 
jobbade med kvalitetsfrågor i alla led av produktionen lyckades japanska företag ta 
stora marknadsandelar under 1980-talet och slog nästan ut hela industrigrenar i 
USA. Detta visar hur viktigt det är med att företag jobbar på att förbättra sin 
kvalitet. Trots att arbetet med att minska kostnaderna för kvalitetsbrister har ökat 
de senaste årtiondena beräknas de fortfarande utgöra mellan 10-30% av 
omsättningen i svenska företag [1]. 

Kostnader för bristande kvalitet kan delas upp i fyra olika kategorier: 
förebyggande kostnader, kontrollkostnader, interna felkostnader och externa 
felkostnader [2]. Reklamationer är en extern felkostnad som uppstår när kundens 
förväntningar på en produkt eller tjänst inte uppfylls. I dagens konkurrenskraftiga 
samhälle är det viktigt att kundens klagomål behandlas på bästa sätt eftersom det 
oftast finns många andra liknande produkter som kunden kan välja istället. Det är 
därför viktigt att kundklagomål sätts i fokus och att orsaken till problemet 
identifieras [3]. En effektiv hantering av reklamationer kan också förbättra ett 
företags anseende och leda till nya kundrelationer [4].  

Draka Kabel är ett företag i Nässjö som tillhör Prysmian Group och säljer energi- 
och telekommunikationskablar. Av företagets produkter är ungefär hälften 
egenproducerade och resterande importeras av koncerninterna företag. Genom 
företagets reklamationshanteringsprogram har de upptäckt att de får in fler 
reklamationer på produktfel orsakade av importerade än egenproducerade. Draka 
Kabel vill därför kartlägga kostnaden för reklamationer orsakade av produktfel, 
men även kostnaden för andra feltyper som exempelvis felplock på lager. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att kartlägga och analysera kvalitetsbristkostnader som 
uppstår i samband med reklamationsprocessen vid Draka Kabel. Utöver 
kartläggningen och analysen ska även förbättringsförslag tas fram för att minska 
deras kvalitetsbristkostnader.  
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Syftet har mynnat ut i följande frågeställningar: 

1. Hur ser reklamationsprocessen ut med avseende på inrapporterade feltyper 
och vilka slutsatser kan dras angående processens styrkor och svagheter? 

2. Vilka är de befintliga kvalitetsbristkostnaderna som uppstår i samband med 
reklamationsprocessen samt vilka är de mest kritiska ur ett kostnads- och 
mängdperspektiv? 

3. Vilka är orsakerna till att kostnaderna uppstått och vilka 
rekommendationer kan föreslås för att minska eller undvika dessa? 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till Draka Kabel i Nässjö och tar således inte hänsyn till 
kvalitetsbristkostnader i andra företag inom koncernen Prysmian Group. I samråd 
med handledarna begränsades arbetet till att enbart omfatta företagets 
reklamationsprocess och dataunderlaget begränsades till de tre första kvartalen 
under 2014. Detta på grund av att handledarna på företaget tyckte att den 
processen och tidsperioden var mest aktuell för en kartläggning. 

1.4 Företagspresentation 
Draka Kabel grundades år 1870 men då under namnet Liljeholmens stubinfabrik. 
Fram till 1883 tillverkade företaget enbart stubin men på grund av elektrifieringen 
i Sverige under slutet av 1800-talet började företaget även tillverka kablar och 
ledningar. 1916 köptes företaget upp av ASEA och bytte namn till ASEA Kabel 
som senare blev ABB Kabel. Under hösten 1999 förvärvades företaget av 
holländska Draka Holding och fick då dagens namn, Draka Kabel. Sedan våren 
2011 har Draka tillhört Prysmian och bildar tillsammans Prysmian Group. 

Prysmian Group är världsledande inom branschen för energi- och 
telekommunikationskablar. Idag omsätter koncernen 70 miljarder kronor och har 
20 000 anställda i 50 olika länder. Av dessa 70 miljarder omsätter Draka Kabel 
ungefär 1,1 miljard och har 150 anställda. 

I energibranschen opererar Draka Kabel inom verksamheter för överföringskablar 
under vatten och mark, specialkablar för tillämpningar inom flera olika 
industribranscher, samt mellan- och lågspänningskablar inom byggnads- och 
infrastrukturbranschen. Inom affärsgrenen telekom tillverkar koncernen kablar 
och tillbehör för röst-, bild- och dataöverföringsbranschen. De erbjuder ett 
omfattande utbud av optiska fibrer, kopparkablar och anslutningssystem.    
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1.5 Disposition 
Kapitel 1 Inledning 
Första kapitlet introducerar läsaren till studien genom bakgrund och 
problemformulering. Därefter beskrivs syftet och frågeställningarna som ska 
besvaras samt arbetets avgränsningar. Kapitlet avslutas med en 
företagspresentation samt rapportens fortsatta disposition. 

Kapitel 2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras relevant teori och forskning som har gjorts inom 
kvalitet, processer, kvalitetsbristkostnader och mätning av kvalitetsbristkostnader. 

Kapitel 3 Metod och genomförande 
Kapitlet börjar med att beskriva studiens tillvägagångssätt. Därefter beskrivs hur 
informationen har samlats in samt en analysmetod. Kapitlet avslutas med en 
metodutvärdering. 

Kapitel 4 Resultat  
Resultatdelen är uppdelad i tre rubriker som följer rapportens frågeställningar.  

• Kapitel 4.1 besvarar fråga ett. Reklamationsprocessen och dess styrkor och 
svagheter kartläggs. 

• Kapitel 4.2 besvarar fråga två. Kvalitetsbristerna som är baserade på 
information insamlad via sekundärdata och intervjuer presenteras.  

• Kapitel 4.3 besvarar fråga tre. Mest aktuella kvalitetsbrister utifrån insamlad 
information belyses, samt även vad dess bakomliggande orsaker är. 

Kapitel 5 Analys 
Analysen är uppdelad i tre rubriker som följer rapportens frågeställningar. 

• Kapitel 5.1 analyserar resultatet som är kopplat till fråga ett. Styrkor och 
svagheter undersöks samt förslag till åtgärder tas fram. 

• Kapitel 5.2 analyserar resultatet som är kopplat till fråga två. 
Kvalitetsbristkostnaderna tas fram med hjälp av en utformad 
sambandsmatris. Kritiska kvalitetsbrister granskas ur ett mängd- och 
kostnadsperspektiv. Bristerna utreds sedan med paretodiagram och 
relationstal. 

• Kapitel 5.3 analyserar resultatet som är kopplat till fråga tre. Här behandlas 
de fem största feltyperna baserat på information från paretodiagrammet 
och intervjuer. De granskas enskilt för att identifiera dess orsaker och 
förbättringsförslag ges.  

Kapitel 6 Diskussion och slutsats 
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion och metoddiskussion för att sedan 
fortsätta med vilka slutsatser och rekommendationer som kan göras av studien.
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras teori som ligger till grund för studien. Inledningsvis ges en presentation 
om begreppet kvalitet. Därefter beskrivs vad som kännetecknar en process. Slutligen definieras 
innebörden av kvalitetsbristkostnader samt hur mätning av dem kan gå tillväga. 

2.1 Kvalitet 
Ordet kvalitet användes redan under antiken och heter på latinska "qualitas" som 
kan översätts till beskaffenhet. Under de senaste årtiondena har olika personer 
försökt ge begreppet kvalitet en mer formell definition. Ett exempel är Juran [5] 
som definierade kvalitet som: 

”Fitness for use". 

Jurans definition av kvalitet är kundorienterad och kan översättas till "lämplighet 
för sin användning". En definition som ytterligare fokuserar på kunden är Edward 
Demings [6]:  

"Quality should be aimed at the needs of the customer, present and future". 

Demings menar att fokus inte enbart ska läggas på dagens kunder utan också på 
framtida kunders behov och förväntningar.  

En annan definition av kvalitet är gjord av Bergman och Klefsjö [1] som tycker 
det är viktigt att skilja på behov och förväntningar: 

"Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa, kundernas 
behov och förväntningar". 

De antyder att det inte alltid är tillräckligt med att produkten uppfyller kundens 
behov utan att den också måste överträffa kundens förväntningar.  

2.1.1 Lönsamhetsaspekten 
Enligt Bergman och Klefsjö [1] kan förbättrad kvalitet leda till ökad lönsamhet på 
flera olika sätt, vilket kan medföra vidare hävstångseffekter. En ökad lönsamhet 
kan användas för att komma ikapp eller öka gapet gentemot konkurrenter. Figur 
2-1 illustrerar sambandet mellan begreppen kvalitet och lönsamhet. Den visar hur 
enstaka åtgärder hänger ihop och hur de i förlängningen kan leda till ytterligare 
förbättringar. 
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Figur 2-1. Samband mellan kvalitet och lönsamhet. Från [1]. 

 
En förbättrad kvalité i de interna processerna kan minska behovet av mellanlager 
och andra sparade tillgångar. Omvänt kan ett reducerat lager utnyttjas till att föra 
upp kvalitetsproblem till ytan. Efter att dessa är borttagna kan ytterligare 
lagerreduktioner genomföras, vilket har en positiv effekt på fortsatta förbättringar. 
Ett annat samband som illustreras i figuren och som är relevant i denna studie är 
sambandet mellan "färre reklamationer" och "större marknadsandelar" via "lägre 
kostnader" och "lägre pris". Genom att minska antalet reklamationer kan företaget 
minska dess kostnader. Detta kan leda till lägre pris på produkter, som troligen 
innebär en ökning av marknadsandelar, vilket kortsiktigt kan öka lönsamheten [1]. 

Enligt Sörqvist [2] är kostnaderna för bristande kvalitet mycket stora. Vanligtvis 
uppgår kvalitetsbristkostnader till mellan 10 och 30 % av företagets omsättning. 
Genom att reducera kostnader av detta slag med hjälp av kvalitetsförbättrande 
åtgärder kan en verksamhets resultat förbättras avsevärt. Detta på grund av att 
åtgärder som förbättrar kvalitén oftast är en engångshändelse. Skulle en 
annorlunda strategi användas, genom att exempelvis försöka öka antalet kunder, 
skulle detta förfarande leda till ökade kostnader. Kostnader för bland annat 
personal, marknadsföring och administration. Eftersom ett flertal av dessa 
kostnader är rörliga kommer de att öka och minska i takt med försäljningsnivån. 
För att då uppnå önskad resultatförbättring krävs därmed en större 
försäljningsökning än förväntat (ibid.). Ovanstående resonemang exemplifierar 
fördelarna med att arbeta med kvalitetsförbättringar för att effektivt förbättra det 
ekonomiska resultatet.     
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2.2 Processer 
När en process kartläggs är det viktigt att uppfattningen om begreppet är klart och 
tydligt. Syftet med en process är att tillfredsställa kundbehov, såväl interna som 
externa. En process startar med att kundbehov identifieras, vilket leder till att ett 
antal aktiviteter inom företaget initieras och samverkar för att i slutändan 
tillfredsställa kunden. 

Det finns flera olika sätt att definiera en process. Hur definitionen görs är 
betydande eftersom den influerar synen på processarbete, vilka metoder som 
används samt vilket resultat som uppnås. Bergman och Klefsjö [1] definierar en 
process utifrån ett kvalitetsbegrepp: 

”En process är ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde 
åt någon extern eller intern kund.” 

Det som kännetecknar en process är repeterbarheten, det vill säga att den kan 
upprepas om och om igen. För att driva processen behövs resurser av varierande 
slag, exempelvis personal, utrustning och anläggningar. Kommunikationen och 
förmedlingen av information mellan olika steg i processen är en viktig del för att 
erhålla en väl fungerande process. En god kommunikation bidrar till att samtliga 
involverade får en tydlig bild av verkligheten, vilket gör det lättare att på bästa sätt 
tillgodose kundens behov. 

Figur 2-2 illustrerar hur en process ser ut med alla dess aktiviteter.   

 

Figur 2-2. Process som visar hur vissa instorheter transformeras till resultat som ska 
tillfredsställa processens kunder. Från [1]. 

2.3 Kvalitetsbristkostnader 
Juran var först med att introducera begreppet kvalitetskostnad (Cost of Quality) i 
början av 1950-talet. Under årens lopp har "brist" lagts till i namnet för att visa att 
det är brist på kvalitet som kostar, inte själva kvaliteten [1]. Lars Sörqvist [2] 
definierade kvalitetsbristkostnader enligt följande: 

"De totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är 
fullkomliga".  

Sörqvists fokus ligger på alla processer inom organisationen medan de traditionella 
definitionerna begränsas till produktionsavdelningen. Sörqvist [2] menar att alla 
processer ska tas med och inte bara produktionsavdelningens eftersom alla 
kostnader som uppkommer i företaget lägger grunden till produktpriset.  
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2.3.1 Klassificering 
För att öka förståelsen för kvalitetsbristkostnader introducerade Feigenbaum 
under 1950-talet en klassindelning av kostnaderna. Modellen kallades för P-A-F 
(Prevention - Appraisal - Failure) och är idag det mest accepterade sättet att dela 
in kvalitetsbristkostnader [7]. På svenska översätts de olika delarna till: 
förebyggande kostnader, kontrollkostnader och felkostnader. Felkostnader delas 
därefter upp i interna och externa.  

Enligt Bergman och Klefsjö [1] definieras kategorierna enligt följande: 

Förebyggande kostnader: Kostnader för att undersöka, förebygga och reducera 
risken för att fel uppkommer. 

Kontrollkostnader: Består av kostnader för att kontrollera att produkter och 
material uppfyller ställda krav i alla led i tillverkningsprocessen. Exempel på 
kostnader är övervakning, inspektion och testning. 

Interna felkostnader: Består av kostnader som uppkommer på grund av 
avvikande kvalitet och upptäcks före leverans till extern kund. Omarbete, 
kassationer och förseningar är exempel på kostnader som uppstår i denna 
kategori.  

Externa felkostnader: Kostnader som uppkommer på grund av avvikande 
kvalitet och upptäcks efter leverans till extern kund. Exempel på kostnader inom 
denna kategori är reklamationer, garantier och böter. Även kostnader för att 
upprätthålla goodwill räknas som externa felkostnader. 

Enligt Dale and Plunkett [7] är externa felkostnaderna mest allvarliga eftersom de 
påverkar den externa kunden och kan ge dåligt rykte och förlorade kunder. 
Campanella [8] visar också att kostnaden för ett fel som upptäcks i slutet är 
betydligt dyrare att rätta till än ett som upptäcks i början. P-A-Fs metodens 
huvudantagande är att investeringar i förebyggande kostnader minskar både 
kontrollkostnader och felkostnader medan investeringar i kontrollkostnader bara 
minskar felkostnaderna [9].  

Bergman och Klefsjö [1] påstår dock att begreppet förebyggande kostnader är 
olämpligt att använda i samband med kvalitetsbristkostnader. De menar att 
förebyggande arbete med kvalitet ska ske som en integrerad del av verksamheten 
och inte ses som en kostnad. Ovanstående klassificering belyses ytterligare med 
hjälp av figur 2-3. 
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Figur 2-3. Förhållandet mellan företagets nuvarande kvalitetsbristkostnader samt dess målläge. 

2.3.2 Nivåindelning 
Enligt Sörqvist [2] är vissa kvalitetsbristkostnader lätta att mäta medan andra kan 
vara svårare, kanske till och med omöjliga. Därför har Sörqvist tagit fram en 
modell som delar upp kvalitetsbristkostnaderna i fem olika nivåer. Nivåerna 
illustreras även i figur 2-4, efter en sammanfattande beskrivning av varje typ av 
kostnadsindelning. 

Nivå 1, Traditionella kvalitetsbristkostnader: Beror främst på tillfälliga fel 
medan de kroniska felen förblir dolda. Till denna nivå hör kostnader för 
kassationer, omarbete, reklamationer och böter. Dessa kostnader är ofta enkla att 
mäta då de redan finns registrerade i det ekonomiska redovisningssystemet eller 
felrapporteringssystemet.  

Nivå 2, Dolda kvalitetsbristkostnader: Till denna nivå hör resterande kostnader 
som direkt drabbar verksamheten. Problemen som orsakar dolda 
kvalitetsbristkostnader är ofta kroniska och därför svåra att sätta en kostnad på 
eftersom de inte finns med i det ekonomiska redovisningssystemet. Direkt lön, 
direkt material och tillverkningsomkostnader är några exempel på kostnader som 
hör till denna nivå. Även de flesta kvalitetsbristkostnaderna som uppkommer på 
tjänstemannasidan ingår här.  

Nivå 3, Förlorade intäkter: Denna nivå består av förlorade intäkter på grund av 
att företagets produkter inte tillfredsställer den externa kundens behov eller 
förväntan. Om kunden får en negativ inställning till företaget eller produkten och 
delar med sig om det till andra kunder finns det en risk att företaget tappar ännu 
mer kunder. Dessa kvalitetsbristkostnader är nästintill omöjliga att mäta eftersom 
de är dolda. Även fast de är svåra att mäta är det viktigt för företagen att känna till 
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att dessa kostnader finns, så de inte tror att det bara är ersättningsvaran de får stå 
för vid en trasig produkt.   

Nivå 4, Kundernas kostnader: Detta är kostnader som kunden själv får stå för 
på grund av företagets bristande kvalitet. Driftstopp och funktionsfel hos kunden 
är exempel på kostnader som kunden själv får stå för när det levererande 
företagets produkter brister i kvalitet. Precis som vid förlorade intäkter är detta 
inte några kostnader som syns i det ekonomiska redovisningssystemet utan det 
handlar om förlorad goodwill.  

Nivå 5, Samhällsekonomiska kostnader: Den sista nivån består av kostnader 
som drabbar samhället på grund av att företagets produkter och processer har 
bristande kvalitet. Exempel på detta kan vara att bristerna skadar miljön eller att 
företagets lönsamhet blir låg och därför måste avskeda personal. Det innebär ökad 
arbetslöshet, minskade skatteintäkter för samhället och så vidare. Ett annat 
exempel är om företagets bristande kvalitet leder till att hårdare regleringar, 
myndighetskrav och kontrollföreläggande måste införas. Det kan då öka 
kostnaderna för alla företag inom den branschen.  

 

Figur 2-4. Nivåindelning av kvalitetsbristkostnader. Från [2]. 

2.4 Mätning av kvalitetsbristkostnader 
Kvalitetsbristkostnader kan mätas på många olika sätt. En av dessa metoder är 
framtagen av Lars Sörqvist. Denna metod delas upp i fyra steg, bestående av: 
förberedelse, planering, genomförande och efterarbete. 

2.4.1 Förberedelse 
Innan kartläggningen inleds behövs företagets ledning sättas in i problematiken 
och vikten av att mäta kvalitetsbristkostnader. Hur stor förankringen i ledningen 
behöver vara beror på storleken på projektet. Vid mer omfattande projekt behövs 
mer stöd och engagemang från ledningen. Anledningen till att det är viktigt att 
ledningen stöder projektet är att tillräckliga resurser ges och att det prioriteras.  
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Nästa steg i förberedelsen är att bestämma omfattningen för undersökningen. 
Antingen kan en företagsomspännande kartläggning göras där målet är att 
fastställa den totala kvalitetsbristkostnaden eller så kan specifika områden 
studeras. Vilken omfattning som väljs beror på vad som är syftet med studien.  

Under bestämmandet av omfattningen är det också viktigt att bestämma på vilken 
nivå uppskattningarna ska göras. Noggrannheten ökar desto närmare individnivå 
uppskattningarna utförs och minskar ju högre upp de görs. Samtidigt som 
noggrannheten ökar så ökar även arbetstiden som behövs läggas ner.  

2.4.2 Planering av kartläggningen 
För att projektarbetet ska genomföras så smidigt som möjligt krävs noggrann 
planering. Först ska kartläggningens syfte preciseras. När syftet är fastställt ska 
konkreta och mätbara mål definieras. Målen bör innehålla tid, kostnad och resultat 
av arbetet.  

Innan kartläggningen inleds måste alla medarbetare som berörs av projektet 
informeras. Genom att informera kan eventuellt motstånd mot projektet 
förebyggas. Anledningen till att det kan uppstå motstånd är att kartläggning av 
brister och fel kan kännas som hot mot personalen, vilket kan skapa rädsla och 
motvilja. Genom att öka kunskapen hos personalen kan den negativa inställningen 
istället bytas ut mot en positiv där medarbetarna ser arbetet som ett steg för att 
förbättra deras arbetssituation och trygghet.  

Framtagning av intervjuguide är en annan aktivitet som kan ske under förarbetet. 
Denna intervjuguide innehåller frågor som kan vara relevanta att ställa vid 
insamling av data. Vilka personer som kan ha viktig kunskap om problemen samt 
bristerna bör också fastställas innan valet av respondenter.  

2.4.3 Genomförande av kartläggning 
Det finns två huvudprinciper för kartläggning av kvalitetsbristkostnader, 
avvikelseanalys och optimalfallsanalys [2]. Vid avvikelseanalysen läggs fokus på att 
identifiera fel och brister som förekommer, bedöma deras frekvens och prissätta 
dessa. Optimalfallsanalys innebär att bästa möjliga sätt att bedriva verksamheten 
fastställs och därefter jämförs med nuläget för att få fram kvalitetsbristkostnaden. 
I denna studie har avvikelseanalysen använts och därför kommer inte 
optimalfallsanalysen beskrivas ytterligare.  

Avvikelseanalys 
Som nämns ovan utförs en avvikelseanalys genom att kartlägga fel och brister, 
bedöma deras frekvens och prissätta dessa. Nackdelen med denna metod är att 
kroniska problem ofta är svåra att upptäcka eftersom de är accepterade och därför 
inte betraktas som brister. För att hitta dolda och kroniska fel måste information 
samlas in. Det finns två sätt att samla in information på: genom sekundär- och 
primärdata.  
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Sekundärdata 
Enligt Lars Sörqvist [2] är det lämpligt att börja kartläggningen med att studera 
sekundärdata genom redovisningssystem och andra tillgängliga mät- och 
rapportsystem. Från dessa system kan viss kunskap om de traditionella 
kvalitetsbristkostnaderna erhållas. Sekundärdata kan också samlas in från personer 
och/eller funktioner som arbetar med att identifiera kvalitetsbristkostnader, 
exempelvis kontrollanter och justerare. Från tidigare projekt kan också data 
inhämtas som kan ge uppslag till problem och brister. När all sekundärdata är 
insamlad kan kartläggningen fortsätta med att primärdata inhämtas. 

Primärdata 
Insamling av primärdata kan ske genom intervjuer med personal, tidsbegränsade 
mätningar, tidsstudie eller processanalys [2]. Intervjuer kan göras på olika nivåer. 
Alltifrån samtal med områdeschefer till konversationer med enskilda operatörer. 
Intervjuerna kan genomföras både enskilt och i grupp. De bör delas in i två faser 
där den första fasen är en informations- och motivationsfas. Under första fasen 
klargörs syftet, bakgrunden och betydelsen av kartläggningen. Denna fas har en 
stor betydelse på intervjuns framgång eftersom resultatet annars kan påverkas av 
okunskap, missförstånd och rädsla för att erkänna fel och brister. Andra fasen är 
datainsamlingsfasen. Under denna fas ställs frågor om förekommande problem, 
fel och brister samt uppskattning av deras frekvens. Frågor angående eventuella 
kroniska problem bör också ställas.  

Primärdata kan också samlas in genom en processanalys. Enligt Lars Sörqvist [10] 
finns det flertal olika sätt att utföra en processanalys. Det kan ske genom 
flödesanalys där processens flödesschema identifieras och kritiskt granskas med 
avsikt för att hitta onödigt arbete, komplexa strukturer, behov att flytta 
arbetsuppgifter, flaskhalsar med mera. Ett annat sätt att gå tillväga på är 
processintervjuer eftersom problem och brister i många fall kan identifieras 
genom intervjuer med medarbetare som är verksamma inom processen. 
Intervjuerna bör ske steg för steg mot processens flöde eftersom senare led ofta 
vet mer om tidigare leds utförande än tvärtom. Extra viktigt är det att studera 
övergångarna mellan de olika avdelningarna, enheterna och funktionerna eftersom 
problemen, bristerna och missuppfattningarna brukar vara stora där.  

Kostnadsberäkning för avvikelseanalys 
Vissa brister och fel kan direkt identifieras som kostnader som till exempel data 
från ett redovisningssystem. Alla brister och fel erhålls dock inte som kostnader 
utan kan vara uttryckta i enheter som exempelvis felfrekvenser, antal och tid. 
Denna kostnadsbestämning måste då ske separat och ekonomer med lokalt ansvar 
bör finnas med.  

För kostnadsberäkning finns det två huvudsakliga angreppssätt, 
totalkostnadsmetoden och styckkostnadsmetoden [2]. Totalkostnaden bestäms 
genom att beräkna hur stor andel kvalitetsbristkostnaderna (α) utgör inom olika 
områden samt resurskostnaderna (KT) för dessa. Resurskostnaden kan oftast 
fastställas genom ekonomiska redovisningssystem, tidsrapportering och annan 
rapportering.  
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Kvalitetsbristkostnaderna (KBK) kan då fastställas genom formeln: 

 

Vid användande av styckkostnadsmetoden bestäms frekvensen fel (β) för varje 
identifierat problem samt den genomsnittliga kostnaden per feltyp (KF). 
Fastställning av kostnader per fel kan fås genom aktuella kostnader för 
arbetstimmar, tjänster, material, kapital med mera. Beräkning av 
kvalitetsbristkostnaderna (KBK) kan då göras genom formeln: 

 

Val av metod beror på vilken form informationen om fel och brister samt deras 
frekvens erhålls i. Även användningsområdet för mätningarna påverkar valet av 
metod. Inledningsvis ska fokus ligga på att påverka synsättet och attityden och då 
kan det vara lämpligt att använda företagets accepterade kalkylmetoder för att 
slippa onödiga diskussioner om tillvägagångssättet. Vanligtvis brukar det finnas 
timkostnader, pålägg, schabloner med mera i den ekonomiska redovisningen som 
kan användas. Om nya pålägg och schabloner behövs tas fram bör detta arbete ske 
i samarbete med lokala ekonomer.  

2.4.4 Efterarbete 
När all data är insamlad ska den sammanställas, analyseras och rapporteras till 
berörd personal. För att analysera data kan vissa hjälpmedel användas. Exempel på 
hjälpmedel är paretodiagram och relationstal (se 2.4.5 och 2.4.6).  

Rapporteringen bör utformas efter vem som ska ha informationen och hur den 
ska användas. Om rapporteringen ska ske till ledningen bör den ha stor 
informationsbredd men inte så djup medan om rapporteringen sker till en specifik 
avdelning bör den ha större djup men inte samma bredd.  

2.4.5 Paretodiagram 
Ofta är det flera problem som upptäcks med hjälp av kartläggningen. För att 
lättare kunna bestämma ordningen på vilka problem som ska fokuseras först kan 
paretodiagram användas (se figur 2-5). Paretodiagram visar ofta att ett litet antal 
feltyper står för en stor del av felen och kvalitetsbristkostnaderna [1]. 

Vanliga användningsområden för paretoanalyser är vid: 

• Prioritering mellan olika förbättringsalternativ 
• Analys av symptom hos brister och fel 
• Identifiering av grundorsaker 
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Nedan beskrivs ett tillvägagångssätt i fem steg för hur paretoanalysen genomförs, 
enligt Sörqvist [2]. 

Steg 1: Samla in data. Dela in samt lägg ihop i passande kategorier. Beräkna 
sedan kategorierna och addera till en totalsumma. 

Steg 2: Upprätta en tabell. Skriv in och rangordna kategorierna. Beräkna 
varje kategoris procentuella del och summera dessa till en kumulativ andel. 

Steg 3: Rita upp kategorierna som staplar i ett diagram utefter dess 
storleksordning, störst till vänster och minst till höger.  

Steg 4: Rita in summakurvan. 

Steg 5: Analysera diagrammet och försök identifiera väsentliga brytpunkter 
där kategorier skiljer sig från varandra. 
 

	  

Figur 2-5. Exempel på paretodiagram. Från [2]. 

 

För- och nackdelar med användandet av paretoanalys: 
 
Fördelar: Förenklar identifiering av betydelsefulla faktorer. Hjälper till att fokusera 
förbättringsarbetet. 
 
Nackdelar: Stora datamängder kan försvåra användningen av verktyget. Det är 
därför viktigt att kategorisera problemen. Ger ingen insikt om vilka som är de 
bakomliggande orsakerna. 
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2.4.6 Relationstal 
Vid analys av kvalitetsbristkostnader är det ofta bättre att använda relationstal än 
absoluta tal [2]. Relationstal beräknas genom att kvalitetsbristerna eller 
kvalitetsbristkostnaden delas med en lämplig bas som utgör ett mått på företagets 
omfattning (se figur 2-6).  

 

Figur 2-6. Beräkning av relationstal. Från [2]. 

 
Fördelen med relationstal är att det är enklare att göra en relevant tolkning om 
bara vissa delar av verksamheten granskas eller för att framhäva resultatets 
betydelse. 
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel redovisas arbetets metod och genomförande för att erhålla den information och 
datamängd som är nödvändig för att kunna undersöka kvalitetsbristkostnaderna, samt ge 
förslag på lämpliga förbättringar. Vidare diskuteras de gjorda metodvalen samt de problem som 
uppkom med hänsyn till dessa. Slutligen diskuteras rapportens validitet och reliabilitet. 

3.1 Tillvägagångssätt 
Arbetet inleddes med att studera litteratur inom området kvalitet och 
kvalitetsbristkostnader. Detta för att få en helhetsbild av vad som krävdes för att 
komma fram till ett resultat. Litteraturstudien bidrog till kunskap om vilka 
kategorier som kvalitetsbristkostnader kan indelas i. Den gav även förslag på 
vanligt förekommande brister och hur själva mätningen av dem kan gå tillväga.  

Nästa steg var att bilda sig en uppfattning av nuläget på Draka Kabel. 
Nulägesanalysen började med en rundvandring på företaget för att få en bild av 
dess processer, men även för att bli presenterad för personalen. För att få en 
tydligare uppfattning av nuläget intervjuades på förhand utvalda personer på olika 
avdelningar. Förutom att personerna bidrog med kunskap om processerna ökade 
de även förståelsen kring vilka kvalitetsbrister som ansågs vara mest 
förekommande på deras avdelningar. Parallellt med intervjuerna pågick arbetet 
med att kartlägga och analysera processer. Detta var av stor betydelse för att skapa 
en förståelse för problemen samt dess orsaker. En väldigt bra källa under arbetets 
gång har varit deras reklamations- och avvikelsesystem som analyserats noggrant. 
De har bidragit med underlag till en stor mängd av de kvalitetsbrister som 
upplevts vara problem inom företaget.  

3.2 Informationsinsamling 
Enligt Bergman och Klefsjö [1] är insamling av data, faktaunderlag, en av de 
viktigaste faserna vid arbetet med kvalitetsförbättringar. Det är viktigt att ha ett 
noggrant beslutsstöd som belyser den gällande frågan, annars finns risk att ett 
missvisande eller felaktigt resultat fås. Vidare framhäver Bergman och Klefsjö [1] 
att syftet med insamlingen av data måste vara klar och tydlig, vilket mynnar ut i två 
frågeställningar: 

• Vilket är kvalitetsproblemet? 

• Vilka fakta krävs för att klarlägga problemet? 

När ovanstående frågor är besvarade kan datainsamlingen fortgå. 

Den använda informationen har samlats in med hjälp av tre olika metoder. De tre 
olika studierna är följande: litteraturstudie, studie av sekundärdata samt studie av 
primärdata. 
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3.2.1 Litteraturstudie  
En litteraturstudie har utförts för att samla in information och teorier som kan 
förknippas med det rådande problemet. Det inledande steget i litteratursökningen 
var att hitta och läsa igenom lämpliga böcker inom området. Framförallt användes 
Sörqvists lärobok "Kvalitetsbristkostnader: -Ett hjälpmedel för verksamhets-
utveckling", men även Bergman och Klefsjös bok "Kvalitet från behov till 
användning". Andra författare till de böcker som använts är bland annat; Juran, 
Campanella, Harrington och Feigenbaum. 

För att ytterligare öka kunskaperna inom området granskades vetenskapliga 
artiklar via söktjänster som Google Scholar, Emerald och Google. Artiklar från 
Google Scholar har använts i största möjliga omfattning medan Google har 
nyttjats sparsamt och granskats kritiskt då det inte alltid kan ses som en tillförlitlig 
källa. Sökorden som främst använts är: kvalitetsbristkostnader, kvalitetsbrister, cost of 
poor quality och CoPQ. Dessa ord har ofta kombinerats med andra ord för att finna 
arbeten vilka varit bäst lämpade till studiens syfte. 

3.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är information som samlats in av andra personer för ett annat 
ändamål än den aktuella studien [11]. Befintlig data kan hjälpa till att besvara 
problemformuleringen, men det är viktigt att själv avgöra om informationen är 
relevant. Att använda redan tillgänglig fakta sparar både tid och pengar. 

Draka Kabel har använt sig av ett reklamationssystem mot kund och ett 
avvikelsesystem internt samt mot leverantör. Efter september 2013 bytte företaget 
till ett nytt affärssystem, vilket innebar ett nytt reklamationssystem. Totalt sett har 
alltså tre olika program analyserats för att få fram information angående vilka 
problem och orsaker till dessa som är främst förekommande. Anledningen till att 
de gamla systemen har behövt användas är för att det nya inte har någon bra 
uppföljning av reklamationer. På grund av detta har företaget fortsatt att registrera 
vissa feltyper i de gamla systemen och de existerar därmed inte i det nya. De flesta 
feltyperna som har registrerats i de gamla systemen berodde på fel orsakade i 
produktionen. Detta gällde för egentillverkade kablar, men även för köpkablar 
samt råvaror. 

3.2.3 Primärdata 
Primärdata är information som insamlas specifikt för den aktuella studien. De 
vanligaste sätten för att samla in primärdata är genom intervjuer, enkäter och 
iakttagelser [11].  

Intervjuer 
En intervju är en diskussion med ett specifikt syfte som sker mellan två eller flera 
personer [11]. Användandet av intervjuer kan vara till hjälp för att samla in giltig 
och trovärdig information som är relevant för studiens syfte samt 
problemställning.  
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Intervjuer kan enligt Saunders m.fl. [11] delas in i tre olika typer, beroende på hur 
de utförs: 

• Strukturerade intervjuer 
• Semi-strukturerade intervjuer 
• Djupgående intervjuer 

Vid strukturerade intervjuer används enkäter baserade på ett urval av 
förutbestämda frågor där alla respondenter får samma frågor. Standardiserade 
intervjuer som denna används för att samla in kvantifierbara uppgifter och 
refereras ofta till en "kvantitativ forskningsintervju" [11]. Semi-strukturerade 
intervjuer och djupgående intervjuer är, till skillnad från strukturerade intervjuer, 
icke-standardiserade intervjuer. Vid en semi-strukturerad intervju är vissa frågor 
och teman bestämda på förhand, men de kan variera från person till person. En 
djupgående intervju används för att skapa en djupare förståelse inom det 
studerade ämnesområdet. Detta är den mest informella metoden och även här 
finns bara några få huvudfrågor som är bestämda innan intervjutillfällena. Vid 
dessa intervjuer kan med fördel flera olika personer delta för att på så vis 
tillsammans bidra med både djupare och bredare kompetens till området. De två 
sistnämnda metoderna kallas för kvalitativa intervjuer och ger en större möjlighet 
för tvåvägskommunikation. Samtidigt leder de öppna frågorna till en ökad chans 
för att erhålla en djupare förståelse (ibid.). 

Denna studie har använt semi-strukturerade intervjuer då vissa frågor har varit 
bestämda innan varje intervjutillfälle. Intervjuerna har sedan fortsatt genom 
följdfrågor och respondenterna har ofta diskuterat ganska fritt kring 
problemområdet. Vid vissa intervjuer har frågor behövt omformuleras alternativt 
strykas då den svarande inte haft tillräcklig kompetens inom området för att 
besvara frågan. Liknande frågor har ställts till flera av de intervjuade, både för att 
bekräfta problem men också för att därmed få en rättvisare bild av nuläget på 
företaget. Urvalet av respondenter har skett löpande under arbetets gång med 
personer inom flera av företagets olika avdelningar. Detta har skett dels genom 
rekommendationer från författarnas handledare på Draka Kabel, då de hade god 
insyn om vilka som blev inblandade i reklamationsprocessen. Det andra 
urvalssättet har gått tillväga genom den så kallade snöbollsmetoden. Metoden går 
ut på att den intervjuade ger rekommendationer på ytterligare respondenter [11]. 
Intervjuerna utfördes löpande under studiens gång och pågick ungefär 15-30 
minuter vid varje tillfälle. Variationen i tid berodde på mängd och typ av 
information som eftersöktes.  

Under arbetets gång framgick det även att en stor del av reklamationerna inte blev 
registrerade i systemet. Detta medförde att information fick hämtas från 
kundtjänst och reklamationsansvarig som kunde ta fram listor på över- och 
underleveranser till kunder under den bestämda tidsperioden. 
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3.3 Analysmetod 
Vid analysen av sekundärdata avgränsades antalet reklamationer till studiens 
bestämda tidsperiod. De sorterades därefter med avseende på feltyp och 
granskades för att få mer information angående orsaken till felet samt eventuella 
garantikostnader. För att få reda på vilka aktörer som blev inblandade vid varje 
feltyp utfördes flera olika kartläggningar av felhanteringsprocesser. Berörd 
personal intervjuades för att få fram hur mycket tid som lades på att hantera varje 
typ av fel och dess ingående aktiviteter. Uppskattningar av personalen gav en 
grund till de kostnadsmässiga beräkningarna. Sambandet mellan feltyp och 
aktivitet sammankopplades genom det utformade ramverket. Med hjälp av 
ramverket, som är en typ av sambandsmatris, erhölls en bild av vilken feltyp som 
stod för störst kostnad men även vart den uppkom. För att få en tydligare bild av 
varje kategori användes ett paretodiagram. Diagrammet gav en bild över hur de 
fördelades över den totala kostnaden och indikerade på vilka fel som hade störst 
potential att analyseras ytterligare samt försöka komma med förbättringsförslag på.  

De kostnadsberäkningar som utförts baseras på genomsnittliga inköpspriser, 
aktuella lönekostnader och uppskattade arbetstider. Resultatet speglar således en 
uppskattning av de nuvarande kvalitetsbristkostnadernas storlek. 

3.4 Metodutvärdering 
För att bedöma trovärdigheten för en studie används begreppen validitet och 
reliabilitet. Enligt Wallén [12] bedöms kvaliteten på arbetet med hjälp av dessa 
termer.  

3.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet visar hur väl ett instrument eller metod uppvisar 
samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt likartade förhållanden [13]. Ger en 
fråga en viss typ av svar vid ett tillfälle för att sedan ge ett annat svar vid ett annat 
tillfälle är materialet inte tillförlitligt. Det är viktigt att veta att mätningar med 
levande varelser inte alltid kan upprepas [12]. Detta beror på att det kan ha skett 
en påverkan eller inlärning vid varje testtillfälle som ändrar utgångsläget inför 
nästa test. För att erhålla ett reliabelt utfall krävs det att flera oberoende tester ger 
samma eller liknande resultat (ibid.). 

Arbetets reliabilitet 
Detta arbete har utförts som en fallstudie och det är därför svårt att allmänna 
slutsatser dras då ett ensamt fall aldrig till fullo kan representera verkligheten. 
Mängden data som studerats under arbetets gång ses dock som tillförlitlig, då den 
omfattar en period på tre kvartal av inrapporterade reklamationer.  

Eftersom studiens resultat till stor del grundas i kvalitativ information i form av 
uppskattningar, tankar och idéer från respondenterna finns alltid risk att 
informationen inte alltid är helt tillförlitlig. Författarna har ändå kunnat styrka 
informationens trovärdighet genom att flera respondenter avgivit liknande svar, 
men även genom studier av sekundärdata. 
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3.4.2 Validitet 
Validitet eller giltighet visar hur väl en viss fråga mäter eller beskriver det som var 
tänkt att den skulle mäta eller beskriva [13]. För att uppnå en hög validitet är det 
viktigt att begripliga definitioner av begrepp används. Det är väsentligt att det 
finns en tydlig uppfattning av bakgrundsfaktorer samt orsak-verkan-relationer. 
Detta fås med hjälp av noggrann experimentplanering [12]. Enligt Saunders m.fl. 
[11] handlar validitet även om hur applicerbara resultaten är på andra branscher 
och organisationer än den som studerats. 

Arbetets validitet 
Författarna saknade från början kunskap om energi- och telekommunikations-
kabelindustrin vilket resulterar i att det är svårt att avgöra om studiens utfall kan 
användas i andra företag inom branschen. På grund av detta måste slutsatser som 
framförts i arbetet betraktas med försiktighet.  

Något som har bidragit till en ökad validitet i studien är att respondenterna vid 
början av intervjuerna blev informerade på vad som var arbetets syfte och mål. De 
intervjuade fick även själva bestämma när de hade tid med intervjuerna för att 
därför inte känna någon tidspress, vilket resulterade i att frågor oftast fick 
uttömmande svar.  

En risk med intervjuer är att den svarande kan uppvisa förändringsmotstånd som i 
många fall leder till att insamlad information präglas av viss negativitet. 
Författarna känner dock att detta inte varit fallet vid samtal med personal på 
företaget. Alla anställda som intervjuats under projektets gång har varit 
tillmötesgående samt visat stor vilja att dela med sig av information. 
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4 Resultat 
I detta kapitel introduceras data och information som samlats in under studiens gång. Avsnittet 
inleds med en beskrivning av reklamationsprocessen samt dess styrkor och svagheter. Därefter 
presenteras en sammanställning av sekundärdata och intervjuer. Resultatdelen avslutas med en 
genomgång av de kvalitetsbrister som uppges vara de största problemen samt dess orsaker.  

4.1 Processkartläggning 
Detta kapitel tar upp resultat kopplat till första frågeställningen. Hanteringen av 
reklamationer sker i nuläget med hjälp av tre olika system. Två system är mot 
kund och det tredje är mot leverantör samt interna avvikelser. Nedan beskrivs de 
olika processtegen vid reklamationshanteringen. Dessa visas även i bilaga 1, 2 och 
3 där de är indelade efter feltyp. Anledningen till indelningen beror på att vissa 
processteg ändras med avseende på reklamationstyp. 

4.1.1 Reklamationsprocessen på Draka Kabel 
Kundtjänst och reklamationsansvarig är den första instansen i reklamations-
processen. Det hela börjar med att kunden kontaktar Draka Kabel och beskriver 
sitt problem. Reklamationsansvarig registrerar reklamationen i systemet med den 
information som erhållits från kunden. Beroende på vad det är för typ av fel 
behandlas ärendet olika från fall till fall. Det kan vara att kunden fått fel 
artikel/kvantitet, fel kabellängd, fel trumstorlek eller att den är defekt av något 
slag. Om kunden skickar tillbaka produkten anländer den först till inleverans. Väl 
där kontrolleras godset av ansvariga på inleverans att det kunden uppgett i 
reklamationen verkligen stämmer, samt att det inte finns några övriga fel. Om det 
är felplock i form av felaktig kvantitet eller artikel förs godset in på lagret. Handlar 
reklamationen om en fel längd spolas kabeln bort från trumman, kapas i rätt längd 
och spolas över till rätt trumma. Vid fel trumstorlek spolas kabeln över direkt till 
rätt trumma. Inget av ovanstående fel kräver någon vidare utredning, vilket 
defekter av olika slag gör.  

När en defekt produkt som är egentillverkad inkommer till Draka Kabel krävs en 
vidare utredning av problemet. Inleverans kontaktar reklamationsansvarig som i 
sin tur söker upp företagets kvalitetstekniker. De sätter igång med att analysera 
problemet och försöker hitta orsaken till felet. Draka Kabel vill helst ha bilder från 
kunden där skadan syns tydligt. Detta då det följaktligen blir lättare för dem att 
identifiera och åtgärda felet för att kunna avsluta reklamationen. Ofta är 
informationen från kunden bristfällig vilket försvårar och försenar deras arbete 
med att lösa problemet. Utredningsprocessen går vidare med att kabeln omspolas. 
Vid omspolningen undersöks var felet är och bilder tas för att dokumentera 
skadan. Efter det äger ett möte rum där produktionsteknikerna och 
produktionsledarna diskuterar var skadan kan ha uppkommit. I de flesta fall 
identifieras och åtgärdas problemet. En av produktionsteknikerna kontaktar 
kunden och berättar för denne hur problemet uppstått och vilka åtgärder som 
vidtas för att förebygga att det inträffar igen.  
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Gäller reklamationen en köpkabel utreds den inte av Draka Kabel. När den 
kommer till inleverans kontrolleras den likt alla andra kablar. Detta för att försäkra 
sig om att reklamationen överensstämmer med vad kunden hävdar. Förutom det 
administrativa arbetet behandlar inte företaget ärendet något mer utan skickar det 
vidare till ansvarig leverantör. Leverantören får i sin tur utreda ärendet och skicka 
svar till Draka Kabel angående felets art, omfattning och vad de gör för att åtgärda 
det.  

Efter ovan nämnda steg i reklamationsprocessen behandlas ärendet vidare av 
reklamationsansvarig. Olika händelser initieras beroende på vad kunden kräver. 
Vill kunden ha ny artikel/kvantitet kontaktas lagerchefen som ordnar med detta. 
Reklamationsansvarig sköter i sin tur kreditering/debitering av kund i de fall som 
krävs, samt internt avslut. Detta gäller samtliga ärenden som går genom 
reklamationsprocessen.  

4.1.2 Reklamationsprocessens styrkor och svagheter 
Några av de viktigaste styrkorna och svagheterna med reklamationsprocessen som 
framkommit under studiens gång presenteras nedan. De anges kortfattat under 
denna rubrik och behandlas istället utförligare under analysdelen (se 5.1). 

Reklamationsprocessens styrkor 

• Bra informationsflöde mellan processens aktörer inom företaget 

• Tydliga ansvarsområden 

Reklamationsprocessens svagheter 

• Olika reklamationssystem mot kund 

• Bristfällig information om fel från extern kund 

• Endast en person som kan registrera ärenden i reklamationssystemen 

4.2 Kvalitetsbristkostnader 
Här presenteras information som kan kopplas till den andra frågeställningen i 
rapporten. Avsnittet ger en bild av vilka kvalitetsbrister som uppstår i samband 
med reklamationsprocessen. Först behandlas sekundärdata som inhämtats från 
Draka Kabels reklamations- och avvikelsesystem. Därefter ges en sammanfattning 
av de intervjuer som genomförts under kartläggningen.  

4.2.1 Sekundärdata 
Genom att sammanställa informationen från de tre reklamations- och 
avvikelsehanteringssystemen har nedanstående tabell 4-1 skapats. Feltyperna 
råvaror och dolda reklamationer inkluderas även i tabellen, trots att deras underlag 
helt eller till stor del bygger på fakta från intervjuerna (se 4.2.2). Detta för att ge en 
helhetsbild, men även storleksordning av de kvalitetsbrister som identifierats. Den 
granskade perioden är som tidigare nämnt från 2014-01-01 till 2014-09-30. Detta 
eftersom våra handledare på Draka Kabel ansåg att den perioden var mest rättvis. 
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Införandet av det nya affärssystemet medförde stora problem de inledande 
månaderna vilket enligt dem hade bidragit till ett missvisande resultat. 

 

Tabell 4-1. Antalet reklamationer indelade efter feltyp. 

 
Produktfel Nässjö: Denna kategori består av produktfel som uppstått i 
produktionen på Draka Kabel.  

Produktfel köpkabel: Innefattar produktfel som orsakats av någon leverantör.  

Felplock: Anger antalet felplockade kablar. Det kan både vara felaktig artikel 
och/eller kvantitet som skickats. 

Råvaror: Defekt material från leverantör. 

Felregistrering: Fel som uppstått på kundtjänstavdelningen.  

Fel trumstorlek: Kunden har fått kabel levererad på fel trumma och kan därför 
inte ta emot leveransen. 

Transportskada: Skador på gods som orsakats i samband med transport. 

Dolda reklamationer: Över-/underleverans av en artikel. Reklamationen 
registreras ej i systemet. 

Fel längd: Kunden har erhållit fel längd. Exempelvis 1x1000 meter istället för 
2x500 meter. 

Skadat gods: Skador som uppkommit på trumma eller emballage. 

Retur pga. försenad leverans: Produkten har anlänt till kunden försent och 
denna har därmed inte velat ta emot leveransen. 

Dubbelregistrering: Samma ärende som behandlats mer än en gång. Kunden har 
fått dubbelt antal av vad den har beställt, genom att ärendet har gått igenom 
processen två gånger.  

Felskyltat: Kabel eller trumma har blivit felmärkt. 

Feltyp Antal*(st)
Produktfel+Nässjö 15
Produktfel+köpkabel 49
Felplock 63
Råvaror 11
Felregistrering 45
Fel+trumstorlek 19
Transportskada 9
Dolda+reklamationer 195
Fel+längd 17
Skadat+gods 4
Retur+pga.+försenad+leverans 2
Dubbelregistrering 7
Felskyltat 3
Totalt 439
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4.2.2 Intervjuer 
Nedanstående information är en sammanställning av intervjuer som utförts under 
arbetets gång. De fyra första styckena är fakta som inhämtats vid samtal med 
främst reklamationsansvarig och lagerchefen. Det femte stycket är information 
som erhållits vid diskussion med produktionstekniker, kvalitetstekniker, 
arbetsledare och produktionschefen. 

Vid intervjuer med ett flertal aktörer kom det fram att det fanns många dolda 
reklamationer. Dolda reklamationer innebär reklamationer som inte genomgår 
företagets reklamationsprocess och därmed inte registreras i systemet. Processen 
inleds med att kunden kontaktar kundtjänst eller lagerchefen och beskriver vad 
som är fel. I samtliga fall handlar reklamationerna om någon typ av felplock, 
antingen över- eller underleverans av en artikel. Om kundtjänst tar emot en 
reklamation av den här typen kontaktar de lagerchefen. Lagerchefen kontrollerar 
att kundens uppgifter stämmer och vidtar de åtgärder som kunden kräver i och 
med sitt klagomål.  

Vid underleverans behöver kundtjänst inte blandas in något ytterligare utan 
lagerchefen ordnar med ny transport av de saknade varorna. Ny transport till de 
större kunderna kostar inget extra eftersom Draka Kabel ändå dagligen skickar 
transporter dit. En ny leverans mot mindre kund kostar däremot mer då det 
behövs extratransport.  

Överleverans kräver dock kundtjänsts medverkan i form av debitering till kunden, 
då de behåller kablarna. Detta är oftast fallet då Draka Kabel levererar för mycket 
till sina största kunder. Skulle de däremot leverera för mycket till en av deras 
mindre kunder vill de oftast inte behålla överskottet. Vid en sådan händelse får 
företaget ordna med returtransport av det som överlevererats.  

Dessa dolda reklamationer redovisas för närvarande inte i något system inom 
företaget. För att få reda på omfattningen av problemet kunde kundtjänst genom 
att kontakta sina största kunder få fram över- och underleveranser som Draka 
Kabel gjort. Liknande listor från mindre kunder fanns inte och uppskattades 
istället av personalen på kundtjänst samt lagerchefen. Lagerchefen fick i sin tur 
kundklagomål utan kundtjänsts vetskap, vilket ledde till ytterligare komplettering 
av antalet dolda reklamationer. Dessa reklamationer har inte antecknats och 
baseras likt de mindre kunderna på uppskattningar. 

Vid ett möte med flera aktörer framkom det att verksamheten har dålig 
redovisning av reklamationer angående råvaror. I reklamationssystemen 
redovisades enbart tre råvarureklamationer men efter lite brainstorming och 
diskussion mellan aktörerna hade ytterligare åtta råvarufel påträffats. Kostnaden 
för dessa råvarufel bestämdes med hjälp av uppskattningar av maskinkostnader, 
arbetstid och kassationer av material. En anledning till att vissa ärenden var svåra 
att driva mot leverantör uppgavs vara att företaget inte alltid presenterar 
materialspecifikationer för leverantören. 
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4.3 Aktuella problem och dess orsaker 
Detta avsnitt är kopplat till den tredje frågeställningen och syftar till att belysa 
aktuella feltyper som uppstår i samband med reklamationsprocessen. Följande 
rubriker beskriver de mest aktuella kvalitetsbristkostnaderna som upptäckts under 
kartläggningen. Resultatet är baserat på insamlat material från sekundärdata och 
intervjuer. 

4.3.1 Felplock 
Företaget har under en längre tid märkt att en stor del av felen som uppkommer 
beror på att fel kabel plockas eller att felaktigt antal skickas. I reklamations-
systemen finns det 63 stycken avvikelser, vilket gör den till kategorin med flest 
antal fel bland de feltyper som finns registrerade.  

Enligt lagerchefen är orsaken till att felplock uppstår i nästan samtliga fall den 
mänskliga faktorn. Företagets nuvarande system fungerar på det sättet att 
truckförarna får plocklistor skickade till sina datorer i truckarna. När de plockat en 
artikel checkar de av listorna för hand.  

4.3.2 Produktfel köpkabel 
När Draka Kabel får in en köpkabel till företaget kontrolleras att den inkomna 
varan stämmer överens med följesedeln. Enligt inleverans sker ingen noggrannare 
kontroll för att se om godset är skadat.  

Defekta kablar upptäcks istället hos kunden som upprättar en reklamation mot 
Draka Kabel. Som tidigare nämnt driver de i sin tur ärendet vidare till ansvarig 
leverantör. Under tiden som leverantören undersöker felet får Draka Kabel ersätta 
kunden. Detta innebär att det kan dröja innan de i sin tur får ersättning från 
leverantören. Det är här viktigt att påpeka att de oftast bara får ersättning för 
kabelvärdet, men sällan för garantikostnader som företaget tvingas åta sig. 

Antalet defekta köpkablar uppgick till 49 stycken och var den näst största 
kategorin, baserat på inrapporterade feltyper. 

4.3.3 Produktfel Nässjö 
Under den studerade perioden finns 15 stycken reklamationer då företagets egna 
kablar har varit defekta. En anledning till att få kablar rapporterats som trasiga 
beror till stor del på att det sker allkontroll av egentillverkade kablar innan de 
skickas till kund. Detta för att säkerställa att kabeln lever upp till angivna krav och 
standarder i branschen. 

4.3.4 Råvaror 
Ett problem som framgick vid ett möte med flera aktörer med god kännedom om 
råvaror var att de hade dålig redovisning av dessa fel. Endast tre av elva defekta 
råvaror var registrerade i reklamationssystemet. Inkomna råvaror kontrolleras inte 
mer än att certifikat stämmer och eventuella fel upptäcks därför inte förrän i 
produktionen. 
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4.3.5 Dolda reklamationer 
Ett relativt stort problem och mörkertal bland Draka Kabels feltyper är dolda 
reklamationer. Som tidigare nämnt upplever flera aktörer på företaget att det finns 
många kundklagomål som inkommer till bolaget men inte registreras i 
reklamationssystemet. Alla dessa kundklagomål grundar sig i att Draka Kabel har 
levererat fel antal artiklar.  

Genom intervjuer uppskattades att denna typ av fel inträffade flera gånger i 
veckan, sammanlagt 195 stycken ärenden under vald period. Det är dock viktigt 
att ta i beaktande att denna siffra till stor del består av uppskattningar och är 
därför inte helt tillförlitlig. Den resterande delen grundar sig som tidigare nämnt 
på listor med över- och underleveranser, vilka får ses som trovärdiga.  
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5 Analys 
Inledningsvis analyseras reklamationsprocessens styrkor och svagheter. Sedan redovisas hur 
kvalitetsbristkostnaderna har granskats med hjälp av den utformade sambandsmatrisen. 
Avsnittet går vidare med att analysera bristerna utifrån ett mängd- och kostnadsperspektiv. 
Därefter används från teorin kända verktyg för att analysera parametrarna och avslutningsvis 
sker en djupare granskning av de största feltyperna. Kapitlet bygger på den information som 
presenterats i föregående avsnitt av rapporten. 

5.1 Analys av processkartläggningen 
I följande kapitel kommer processkartläggningen att analyseras. Syftet är att dra 
slutsatser kring reklamationsprocessens styrkor och svagheter samt försöka 
komma med förbättringsförslag. 

5.1.1 Styrkor och svagheter med reklamationsprocessen 
Styrkor med reklamationsprocessen 

• Bra informationsflöde mellan processens aktörer inom företaget 

I dagsläget fungerar utbytet av information inom företaget på ett 
tillfredsställande sätt. Flera personer beskriver att det underlag som fås från 
medarbetare i tidigare led av processen är tillräcklig för att hantera ärendet 
vidare. 

• Tydliga ansvarsområden  

Företaget har ganska tydliga ansvarsområden och rollbeskrivningar för de 
anställda som blir involverade i reklamationsprocessen. Beroende på feltyp 
så hanteras ärendet av de som har mest kompetens för att lösa problemet.  

Svagheter med reklamationsprocessen 

• Olika reklamationssystem mot kund 

Anledningen till att företaget använder två reklamationssystem mot kund 
beror på att de infört ett nytt affärssystem som ska fungera i hela 
koncernen. Det nya reklamationssystemet möjliggör ingen bra uppföljning. 
Detta har bidragit till att det gamla reklamationssystemet fortfarande 
används, till bland annat produktfel Nässjö och produktfel köpkabel. Det 
går heller inte att registrera ärenden mot leverantör. Företaget måste därför 
använda systemet för interna fel och leverantörsavvikelser. På grund av att 
reklamationssystemen och avvikelsesystemet ej kommunicerar med 
varandra behöver således reklamationsansvarig ibland registrera ett ärende 
två gånger.  
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Förslag till åtgärd 

En bättre uppföljning bör införas i det nya reklamationssystemet, vilket 
förmodligen skulle korta ner utredningsprocessen. Vidare vore en 
utveckling av systemet bra för att kunna inkludera interna fel och 
leverantörsavvikelser. 

Det optimala målet hade varit om samtliga avvikelser, både mot kund och 
leverantör, kunde samlas i ett och samma system. Detta hade bidragit till en 
bättre överblick av företagets reklamationer och eliminerat en hel del 
dubbelarbete.  

• Bristfällig information om fel från extern kund 

Kunden skickar ibland inte tillräcklig information till företaget för att de 
ska kunna lösa problemet. För att Draka Kabel ska kunna göra en så bra 
undersökning som möjligt är det nödvändigt att felbeskrivningen från kund 
innehåller så mycket information som möjligt. Kunden skickar inte alltid 
med bilder, vilket försvårar utredningen. De fyller heller inte alltid i 
tillräckligt med information i returordern. Inleverans måste erhålla följande 
från kund: reklamationsnummer, typ av kabel och vad det är för fel. Detta 
för att kunna hantera ärendet på ett effektivt sätt. 

Förslag till åtgärd 

Införande av mallar till kund med tydliga anvisningar av vilka uppgifter 
som behövs för att behandla reklamationsärendet. Följande åtgärd skulle ge 
ett bättre och mer precist underlag för den undersökning Draka Kabel 
sedan ska göra. Detta minskar tiden för att vänta på ytterligare information 
och felet kan hanteras fortare. Sannolikt reduceras även ledtiden för varje 
ärende som genomgår reklamationsprocessen.  

• En anställd som kan registrera ärenden i reklamationssystemen 

Företaget har för nuvarande en person som är reklamationsansvarig och 
därmed sköter all registrering av reklamationer. Det finns således ingen 
annan som lärt sig systemet och kan utföra dennes arbetssysslor. När en 
kund ringer för att reklamera en produkt antecknar den anställde på 
kundtjänstavdelningen ärendet. Ärendet lämnas sedan över till 
reklamationsansvarig som registrerar det i reklamationssystemet. Tiden 
mellan överlämnandet och informationen som antecknats kan leda till 
problem. Finns inte tillräcklig information för att registrera ärendet får 
reklamationsansvarig kontakta kunden. Detta förfarande leder till 
dubbelarbete, med risk för misstolkningar och extra inhämtande av 
information. 

Förslag till åtgärd 

Utbilda personal på kundtjänst om hur reklamationssystemet fungerar så 
att de själva kan registrera kundklagomål. Följaktligen elimineras 
dubbelarbete och risken för att information tolkas felaktigt.  
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5.2 Analys av kvalitetsbristkostnaderna 
I detta avsnitt analyseras företagets kvalitetsbristkostnader. Först beskrivs 
hjälpmedlet sambandsmatris som använts för att kunna analysera inhämtat 
resultat. Därefter studeras feltypernas variation per månad, utifrån ett mängd- och 
kostnadsperspektiv. Slutligen analyseras de med två från teorin kända metoder: 
relationstal och paretodiagram. 

5.2.1 Sambandsmatris 
För att analysera kvalitetsbristkostnaderna upprättades ett Excel-dokument i form 
av en sambandsmatris, se bilaga 4 och 5. Matrisen listar de olika feltyperna på Y-
axeln och kostnadsdrivarna på X-axeln. Aktiviteterna på X-axeln är i sin tur 
indelade efter vilken avdelning de utförs i, vilket möjliggör att se var kostnaden 
uppstår. Denna typ av ramverk underlättar för att se sambandet mellan varje feltyp 
och kostnadsdrivare.  

Styckkostnadsmetoden som beskrivits i teoridelen har använts för att räkna ut vad 
varje feltyp kostar. Enligt Harrington [14] blir det betydligt enklare att förmedla ut 
konsekvenserna av kvalitetsbristkostnader om kostnaden för dessa brister 
framhävs.  

Sambandsmatrisen innehåller bara externa felkostnader förutom råvaror som är en 
intern felkostnad. Kontroll- och förebyggande kostnader tas inte med i denna 
studie då ingen av företagets aktiviteter eller feltyper i samband med 
reklamationsprocessen kan härledas till dessa två kategorier. 

Vid uppbyggandet av matrisen inleds arbetet med att räkna ut schablonkostnader 
för varje kostnadsdrivare. För att göra detta krävdes intervjuer med personal på 
företaget som uppskattade tidsåtgången för varje aktivitet. Tillsammans med 
timkostnad för personal från ekonomichefen kunde sedan dessa siffror 
multipliceras för att få en sammanlagd kostnad för den specifika aktiviteten.  

Transportkostnader baseras på kostnader för bolaget att frakta produkter till 
kunden. Vid samtal med logistikchefen mottogs listor på vad det kostade för 
företaget att skicka produkter till sina kunder. De byggde på kostnaden per kilo 
samt vart det skulle skickas i form av postnummer. Exakt samma kostnader gällde 
inte från kunden till Draka Kabel, men enligt logistikchefen var kostnaden 
tillräckligt lika för att ge ett rättvist värde. För att sedan ta fram kostnaden 
analyserades reklamationerna efter kablarnas vikt. Kablarnas vikt berodde främst 
på feltyp men varierade också från reklamation till reklamation. På grund av detta 
togs en genomsnittlig vikt ut för de olika feltyperna. Kablarnas vikt inom samma 
feltyp var med några få undantag väldigt lika i förhållande till viktintervallerna på 
transportlistan och ansågs därmed ge ett rättvist resultat. Eftersom även 
transportadresser var olika från fall till fall fick de också summeras till ett 
genomsnitt. Med hjälp av listan för transporter och de genomsnittliga värdena från 
sekundärdata togs en transportkostnad fram för varje feltyp.   

 



Analys 

 34 

Utöver arbetskostnad ingick även maskinkostnad vid beräkning av omspolning 
och delning. Genom intervjuer erhölls en lista på maskinkostnader. Denna lista 
användes sedan ihop med den uppskattade tiden vid delning och spolning för att 
få fram en kostnad för dessa aktiviteter. 

För att analysera skrotkostnader användes tillgänglig sekundärdata i form av 
reklamationssystemen och produktkataloger. Reklamationssystemen angav hur 
många kilo kabel som skrotats vid varje ärende och ibland även kostnaden för 
detta. Vid de fall då ingen kostnad fanns noterad krävdes intervjuer med personal 
på inköpsavdelningen för att ta reda på inköpspriser av aktuella kablar. Eftersom 
att kablarna består av aluminium och koppar varierar priset beroende på 
marknadspriser för dessa råvaror. På grund av detta användes en genomsnittlig 
kurs på råvaror som aktörerna hade i affärssystemet. Tillverkningskostnad 
användes för egentillverkade kablar och inköpspris vid importerade. Skrotvärdet 
togs fram med hjälp av vikten på kablarna som fanns i reklamationerna och 
produktkataloger som angav kabelns material. Genom att multiplicera vikten med 
materialets värde per kilo erhölls skrotvärdet. Differensen mellan ovan nämnda 
termer resulterade i skrotkostnaden och följande formel:  

Tillverkningskostnad/Inköpspriset - Skrotvärdet = Skrotkostnad 

Garantikostnader bygger på kostnaden som kunden i vissa fall har åtagit sig då en 
produkt varit defekt. Ett exempel är då kunden grävt ner en bit av kabeln men 
efter ett tag upptäckt en skada på den och därmed fått gräva upp och lägga ny. 
Kunden fick då ersättning för det material och de arbetstimmar som krävdes för 
att åtgärda felet. Denna kostnad stod alltid angiven i reklamationerna och var 
därför enkel att addera till totalsumman. 

En del anställda inom företaget arbetar inte regelbundet med reklamations-
hantering och därmed har deras arbetskostnad inte kunnat bindas till någon 
specifik feltyp. Det är personer som angivit antalet timmar de lägger per månad på 
en viss aktivitet. Således har deras aktiviteter lagts under övriga kostnader och 
adderats till totalsumman. Ändring av fakturor och kundkontakt är exempel på 
sådana kostnader. 

I tabell 5.1 listas de sammanställda kvalitetsbristkostnaderna för den studerade 
perioden. Tabellen visar antalet avvikelser och totala kostnaden per feltyp samt 
övriga kostnader. 
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Tabell 5-1. Sammanställning av kvalitetsbristkostnaderna. 

5.2.2 Kvalitetsbristkostnadernas variation 
För att undersöka om kvalitetsbristkostnaderna varierar utifrån ett kostnads- och 
mängdperspektiv har det analyserade resultatet indelats och granskats månadsvis. 
Detta för att synliggöra eventuella avvikande mönster och kunna dra slutsatser 
kring dessa. Råvaror och dolda reklamationer tas inte med i nedanstående 
granskningar då de bygger på uppskattade värden och därmed inte går att härleda 
till en exakt månad. Det har dock ingen betydelse i detta sammanhang då 
utfördelningen per månad hade blivit jämn och således inte gett upphov till något 
betydande avvikelsemönster. 

Mängdperspektiv 

 
Tabell 5-2. Månadsfördelning av antalet inkomna reklamationer. 

Utifrån tabellen ovan går det att urskilja en del avvikelser bland vissa feltyper. De 
kritiska parametrarna är främst: felregistrering, felplock, produktfel Nässjö, fel 
trumstorlek och produktfel köpkabel. 

Feltyp Antal*(st) Kostnad*(Tkr)

Produktfel*Nässjö 15 238

Produktfel*köpkabel 49 128

Felplock 63 119

Råvaror 11 100

Felregistrering 45 60

Fel*trumstorlek 19 53

Transportskada 9 53

Dolda*reklamationer 195 42

Fel*längd 17 30

Skadat*gods 4 23

Retur*pga.*försenad*leverans 2 18

Dubbelregistrering 7 13

Felskyltat 3 4

Övriga*kostnader Q 154

Totalt 439 1034

Kvalitetsbristkostnader520147017015752014709730

Feltyp/månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep
Transport 2 0 1 2 1 1 0 0 2
Felregistrering 7 10 4 6 8 3 0 4 3
ProduktfelENässjö 0 0 0 2 7 4 1 0 1
ProduktfelEköpkabel 7 5 4 5 5 4 1 8 10
Felskyltat 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FelEtrumstorlek 0 1 3 7 3 1 0 1 3
FelElängd 4 2 1 4 1 1 0 2 2
Dubbelregistrering 2 2 0 1 0 1 1 0 0
ReturEpgaEförsenadEleverans 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Felplock 1 12 11 8 6 8 3 6 8
SkadatEgods 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Totalt 23 33 24 35 31 24 6 21 36

Feltyp/månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep
Transport 8E375Ekr 0Ekr 4E475Ekr 9E558Ekr 6E715Ekr 4E784Ekr 0Ekr 0Ekr 18E618Ekr
Felregistrering 9E345Ekr 13E350Ekr 5E340Ekr 8E010Ekr 10E680Ekr 4E005Ekr 0Ekr 5E340Ekr 4E005Ekr
ProduktfelENässjö 0Ekr 0Ekr 0Ekr 12E120Ekr 65E315Ekr 146E740Ekr 8E065Ekr 0Ekr 6E060Ekr
ProduktfelEköpkabel 18E345Ekr 10E825Ekr 13E340Ekr 17E525Ekr 11E875Ekr 8E340Ekr 2E085Ekr 17E680Ekr 27E650Ekr
Felskyltat 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 3E855Ekr
FelEtrumstorlek 0Ekr 2E265Ekr 23E035Ekr 12E495Ekr 6E315Ekr 1E785Ekr 0Ekr 1E785Ekr 5E355Ekr
FelElängd 8E260Ekr 3E650Ekr 1E585Ekr 6E340Ekr 2E065Ekr 1E585Ekr 0Ekr 3E170Ekr 3E170Ekr
Dubbelregistrering 3E770Ekr 3E770Ekr 0Ekr 1E885Ekr 0Ekr 1E885Ekr 1E885Ekr 0Ekr 0Ekr
ReturEpgaEförsenadEleverans 0Ekr 1E285Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 16E885Ekr
Felplock 1E285Ekr 20E845Ekr 13E835Ekr 27E930Ekr 20E560Ekr 9E980Ekr 3E855Ekr 7E560Ekr 13E530Ekr
SkadatEgods 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 3E625Ekr 0Ekr 0Ekr 18E875Ekr
Totalt 49E380Ekr 55E990Ekr 61E610Ekr 95E863Ekr 123E525Ekr 182E729Ekr 15E890Ekr 35E535Ekr 118E003Ekr

Antal&per&månad

Kostnad&per&månad
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Antalet rapporterade felregistreringar och felplock är något fler de inledande 
månaderna. Anledningen var att företaget införde ett nytt affärssystem september 
2013. Detta medförde problem flera månader framåt, då personalen var nya med 
systemet och inte fullt ut hade lärt sig att hantera det. Även om felplock har en 
liten topp i februari och mars inkommer flera reklamationer kontinuerligt under 
resterande månader, vilket får ses som ett kroniskt problem. Feltypen diskuteras 
utförligare i samband med avsnitt 5.3.1.  

Andelen registreringar inom produktfel Nässjö är förhållandevis fler under maj 
månad. Vid en djupare analys av reklamationerna hittas inga samband mellan 
felbeskrivningarna, varken för själva felet på kabeln eller i vilken maskin skadan 
uppstått. Utfallet är således slumpmässigt men ändå något som 
uppmärksammades inom företaget. Draka Kabel började med morgonmöten i 
produktionen för att komma tillrätta med det relativt höga antalet avvikelser. Efter 
införandet ses en klar minskning av reklamationer inom denna feltyp.  

För nuvarande använder företaget ett EDI-system (Electronic Data Interchange) 
mot sina största kunder. EDI innebär automatiserad överföring av data i 
elektronisk form mellan organisationer. I april månad inkom mer än en tredjedel 
av samtliga ärenden inom kategorin fel trumstorlek. Anledningen var att det 
uppstått fel i EDI-överföringen mellan kunden och Draka Kabel. Varken 
personalen på företaget eller författarna har någon förklaring till varför det 
inträffat. Den avstigande trenden efter april månad tyder dock på att det inte är ett 
varaktigt problem.  

Tabellen visar även att produktfel köpkabel avviker något under augusti och 
september. Orsaken till detta beror på flera reklamationer där kabeln varit 
svårskalad, vilket behandlas ytterligare under kapitel 5.3.2. 

Slutligen kommenteras juli månad där antalet avvikelser kraftigt sjunker från 
resterande del av den analyserade perioden. Under denna månad var 
reklamationsansvarig till stor del ledig och därför registrerades betydligt färre 
ärenden. Det levererades även färre order under denna månad vilket också 
påverkar utfallet. I övrigt följer antalet reklamationer företagets ordervolym. Det 
vill säga, under de månader då antalet avvikelser är högre respektive lägre, är även 
ordervolymen det. 

Kostnadsperspektiv 

 
Tabell 5-3. Månadsfördelning av kostnaden för inkomna reklamationer. 

Feltyp/månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep
Transport 2 0 1 2 1 1 0 0 2
Felregistrering 7 10 4 6 8 3 0 4 3
ProduktfelENässjö 0 0 0 2 7 4 1 0 1
ProduktfelEköpkabel 7 5 4 5 5 4 1 8 10
Felskyltat 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FelEtrumstorlek 0 1 3 7 3 1 0 1 3
FelElängd 4 2 1 4 1 1 0 2 2
Dubbelregistrering 2 2 0 1 0 1 1 0 0
ReturEpgaEförsenadEleverans 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Felplock 1 12 11 8 6 8 3 6 8
SkadatEgods 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Totalt 23 33 24 35 31 24 6 21 36

Feltyp/månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep
Transport 8E375Ekr 0Ekr 4E475Ekr 9E558Ekr 6E715Ekr 4E784Ekr 0Ekr 0Ekr 18E618Ekr
Felregistrering 9E345Ekr 13E350Ekr 5E340Ekr 8E010Ekr 10E680Ekr 4E005Ekr 0Ekr 5E340Ekr 4E005Ekr
ProduktfelENässjö 0Ekr 0Ekr 0Ekr 12E120Ekr 65E315Ekr 146E740Ekr 8E065Ekr 0Ekr 6E060Ekr
ProduktfelEköpkabel 18E345Ekr 10E825Ekr 13E340Ekr 17E525Ekr 11E875Ekr 8E340Ekr 2E085Ekr 17E680Ekr 27E650Ekr
Felskyltat 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 3E855Ekr
FelEtrumstorlek 0Ekr 2E265Ekr 23E035Ekr 12E495Ekr 6E315Ekr 1E785Ekr 0Ekr 1E785Ekr 5E355Ekr
FelElängd 8E260Ekr 3E650Ekr 1E585Ekr 6E340Ekr 2E065Ekr 1E585Ekr 0Ekr 3E170Ekr 3E170Ekr
Dubbelregistrering 3E770Ekr 3E770Ekr 0Ekr 1E885Ekr 0Ekr 1E885Ekr 1E885Ekr 0Ekr 0Ekr
ReturEpgaEförsenadEleverans 0Ekr 1E285Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 16E885Ekr
Felplock 1E285Ekr 20E845Ekr 13E835Ekr 27E930Ekr 20E560Ekr 9E980Ekr 3E855Ekr 7E560Ekr 13E530Ekr
SkadatEgods 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 0Ekr 3E625Ekr 0Ekr 0Ekr 18E875Ekr
Totalt 49E380Ekr 55E990Ekr 61E610Ekr 95E863Ekr 123E525Ekr 182E729Ekr 15E890Ekr 35E535Ekr 118E003Ekr

Antal&per&månad

Kostnad&per&månad
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Sammanfattningen av tabellen är att kostnaden per månad och feltyp följer antalet 
reklamationer, alltså styckkostnaden per reklamation. De feltyper som har ett 
avvikande mönster vissa månader beror på skrotkostnader eller att Draka Kabel 
fått betala garantikostnader till kunden. Det förekommer således inget samband 
mellan olika feltyper och en specifik månad. 
 
Den enda posterna som utmärker sig från mängden rent kostnadsmässigt är 
produktfel Nässjö i maj (65 315 kr) och juni (146 740 kr). Där är kostnaderna 
avsevärt större än vad kostnaden i förhållande till andra månader ligger på.  
Orsaken till kostnaden i maj beror på ett högre antal avvikelser under just den 
månaden. Anledningen till kostnaden i juni är ett extremfall där företaget fått stå 
för stora garanti- och skrotkostnader. 

5.2.3 Relationstal och paretodiagram 
Användandet av relationstal är viktigt då enbart vissa delar av en verksamhet 
studeras. Detta eftersom det underlättar tolkning av resultatet [2]. Studien är 
avgränsad till reklamationsprocessen och därför har inte en vanlig bas som 
omsättning nyttjats då det procentuella resultatet vore missvisande mot vad teorin 
säger. Istället har antalet reklamationer, även dolda inräknade, använts i 
förhållande till företagets totala antal orderrader. Resultatet för studiens period 
uppgick till 1,3 %.  

Paretodiagrammet är ett bra hjälpmedel för att studera vilka problem som är 
allvarligast och därmed se vilka problem som har bäst förbättringspotential [1]. 
Vid en analys av diagrammet syns oftast att ett litet antal feltyper står för en stor 
del av det totala antalet fel alternativt den totala kvalitetsbristkostnaden (ibid.). I 
studien är det inte det totala antalet fel som studeras utan den totala kostnaden, 
vilket illustreras i diagram 5-1. 

 

Diagram 5-1. Paretodiagram över kvalitetsbristkostnader under perioden  

2014-01-01 - 2014-09-30. 
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Diagrammet visar att fyra av tretton feltyper står för störst del av kostnaderna. 
Den allmänt kända 80 - 20 -regeln som säger att en liten del av avvikelserna ofta 
står för en stor del av kostnaderna gäller även i denna studie. De fyra största 
parametrarna, alltså 31 % av totala antalet, utgör 66 % av de totala 
kvalitetsbristkostnaderna. Det finns mycket att tjäna på genom att fokusera på de 
största parametrarna och därför analyseras dessa ytterligare i följande kapitel. 
Detta för att försöka komma fram till dess orsaker och vidare kunna ge förslag på 
lämpliga åtgärder för att reducera kostnaderna.  

5.3 Analys av aktuella problem och dess orsaker 
Vid en studie av insamlad information från sekundärdata, intervjuer och tidigare 
analysdel konstateras att Draka Kabel har flera problem i samband med deras 
reklamationsprocess. Nedan analyseras de i nuläget största feltyperna och vilka 
förbättringsförslag som frambringats. Kapitlet är uppdelat i fem delar: felplock, 
produktfel köpkabel, produktfel Nässjö, råvaror och dolda reklamationer. 

5.3.1 Felplock 
För parametern felplock är orsaken till problemet att fel artikel/kvantitet plockas 
ute på lageravdelningen. Det är den kategorin som står för flest antal fel, men 
däremot inte för störst kostnad. Även om den inte står för störst kostnad är det 
viktigt att poängtera dess möjliga konsekvenser på förlorade intäkter och goodwill 
gentemot sina kunder.  

Som beskrivits i kapitel 4.3.1 beror de flesta felplock på den mänskliga faktorn. En 
av anledningarna är att produkters artikelnummer är väldigt lika. Det är således lätt 
att avläsningen blir inkorrekt, vilket leder till att fel artikel tas. Med tanke på 
mängden artiklar och likheten mellan många av dem är det svårt för truckförarna 
att se om fel artikel plockats. Även emballage försvårar processen då det oftast 
täcker kabeln, vilket exempelvis omöjliggör att färg eller tjocklek kan urskiljas.  

En orsak till att företaget skickar iväg fel kvantitet kan bero på att ett order-
nummer består av flera plock. Företagets kablar består av olika längder och dessa 
överensstämmer inte alltid med längden på vad som beställs via ordern. Ett 
enstaka plock kan istället resultera i tre, fyra eller fem plock beroende på vilka 
längder Draka Kabel har i lager. Det händer då ibland att truckförarna plockar 
färre eller fler som resulterar i en under- respektive överleverans.  

Eftersom att felet orsakas av interna aktiviteter finns det goda möjligheter att 
åtgärda problemet. Företagets nuvarande plocksystem medför en stor risk för att 
fel uppstår. Ett förslag är därför att införa en typ av streckkodsystem. Detta skulle 
förmodligen minska antalet felplock då påverkan av den mänskliga faktorn borde 
minska avsevärt. 

Ett annat sätt för att komma till rätta med problemet är att införa ett RFID-
system. Skillnaden mellan streckkod och RFID är att streckkod lagrar 
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informationen i ett grafiskt mönster medan RFID gör det i ett chip. Fördelarna 
med RFID-system är: 

• Flera taggar kan samtidigt och automatiskt avläsas av en och samma läsare.  
• Det behövs inte fri sikt mellan taggen och läsaren vilket gör att det 

exempelvis går att läsa av taggen genom en låda.  
• Taggen kan också placeras inuti ett skydd vilket gör den mindre känslig för 

skador.  

Nackdelarna med RFID-system är: 

• Vanligtvis dyrare att införa än ett streckkodsystem. 
• Kollision. Kan inträffa när flera taggar finns inom ett begränsat område. 

Detta resulterar i att läsaren inte kan skilja mellan inkommande data. 

Med tanke på den höga implementeringskostnaden för ett RFID-system krävs en 
djupare analys för att undersöka värdet av att välja systemet framför ett 
streckkodsystem. Därför rekommenderas streckkodsystemet i första hand i denna 
rapport.  

5.3.2 Produktfel köpkabel 
En orsak till att feltypen produktfel köpkabel uppstår kan bero på att Draka Kabel 
har dålig kontroll av dessa produkter när de inkommer till företaget. Detta gör att 
produktfel på köpkabel inte upptäcks förrän den når kunden. Därför blir 
kostnaden avsevärt större än om den hade upptäckts tidigare i kedjan.  

Vid en analys av samtliga produktfel köpkabel erhölls följande resultat som 
illustreras i diagram 5-2. 

 
Diagram 5-2. Vanligaste felorsakerna under kategorin produktfel köpkabel. 
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Som diagrammet visar är de vanligaste orsakerna; svårskalad, fel färg på kabeln, 
mantelskada samt flera skador. Svårskalad är det vanligaste felet då det 
förekommer i mer än 40 % av samtliga ärenden inom den här feltypen. En 
ytterligare analys av just orsaken svårskalad visade att huvuddelen av 
reklamationerna kunde härledas till samma leverantör och månad. Detta var dock 
något som flera aktörer på företaget visste om och de hade kontaktat den berörda 
leverantören för att få till en lösning på problemet. 

I bilaga 4 går det även att urskilja att 12 av 49 ärenden inte drivs mot leverantören. 
Detta leder till problem genom att Draka Kabel får stå för hela kostnaden själv, 
för ett fel som de egentligen inte är ansvariga för. En anledning till att de inte 
driver ärendet vidare kan bero på att de inte får hem den felaktiga produkten från 
kunden. Genom att de inte får hem produkten blir det svårt att driva ärendet 
vidare till leverantören.  

En annan orsak är att värdet på den defekta kabeln är litet och att det då kostar 
mer att driva ärendet mot leverantör än vad det gör att ersätta kunden. Nackdelen 
med det sistnämnda förfarandet är att leverantören inte får ta del av felet och 
därmed kan problemet uppstå igen.  

5.3.3 Produktfel Nässjö 
Trots att relativt få ärenden uppstår så visar totalkostnaden för detta fel att varje 
avvikelse blir kostsam för företaget. En orsak till att det blir stora kostnader 
grundar sig i att en utredning av Draka Kabel kräver mycket resurser. Flera olika 
personer på företaget involveras i processen och kostnaderna ökar således fort. 
Eftersom att detta görs för att finna grundläggande orsaker till felet är det en 
nödvändig åtgärd. Resultatet av en utredning leder oftast till att företaget måste 
vidta lämpliga åtgärder för att lösa problemet. Vilken typ av åtgärd som krävs kan 
variera mellan allt från utbildning av personal till att ändra vissa 
maskininställningar.  

Utredningskostnaden skulle kunna minskas genom att förbättra kommunikation 
med kunden. Detta för att erhålla tydligare och bättre underlag från kunden 
angående den specifika reklamationen. 

Resultatet i bilaga 5 är ganska missvisande då analysen visar att en enskild 
reklamation står för nästan 40 % av totala kostnaden för produktfel Nässjö. Detta 
ger även en skev bild av paretodiagrammet, se diagram 5-1. 

5.3.4 Råvaror 
Alla kostnader i den här kategorin har uppskattats av de som medverkade på 
mötet. Således ges ingen exakt kostnad för problemet utan den är förenad med 
felaktigheter. Vid en analys av ett uppskattat råvarufel hittades den exakta siffran i 
en faktura vilken då skiljde sig markant från vad som uppskattats. Den verkliga 
siffran var betydligt större och de andra uppskattningarna kan därför likväl avvika 
från det faktiska värdet.  
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I samband med intervjuer med personal på företaget blev författarna ofta 
hänvisade till andra personer när kostnaden för detta problem skulle kartläggas. 
Det upplevdes som att kännedomen kring råvarufel var ofullständig bland aktörer 
inom bolaget. Vid samtal med reklamationsansvarig var flertalet råvarufel som inte 
var registrerade helt okända. Samtidigt refererade flera andra respondenter till att 
reklamationsansvarig hade koll på eventuell ersättning från leverantör. Detta 
medför ett stort problem då ingen känner till om de drivit ärendet mot leverantör 
och fått ersättning för felet. I de fall de drev ärendet mot leverantör fick de 
ersättning. Detta visar att företaget borde förbättra arbetet och kommunikationen 
kring råvarufel, både internt och mot leverantörer.  

En orsak till vissa råvaruavvikelser beror på att leverantörens materialspecifikation 
skiljer sig från vad Draka Kabel har för krav. För att komma tillrätta med detta 
problem kan företaget vara tydligare när de presenterar kravspecifikationer för 
sina leverantörer av råvaror.  

5.3.5 Dolda reklamationer 
Denna feltyp har lägst styckkostnad men antalet ärenden visar ändå att det är ett 
stort problem för bolaget. Genom att ärendena inte fångas upp av något system 
blir det som att felet inte existerar, vilket gör att företaget inte kan rätta till 
problemet. Detta problem kan i förlängningen leda till förlorade intäkter och ett 
försämrat goodwill gentemot deras kunder. 

Dolda reklamationer baseras på uppskattningar och är därmed inte helt tillförlitlig, 
men de visar ändå en viss storleksordning av problemet. På grund av att dessa 
kundklagomål inte registreras i företagets reklamationssystem är det svårt för 
Draka Kabel att ha någon tydlig bild av problemets omfattning.  

Orsaken till att avvikelserna inte förs in i systemet beror till stor del på att felet 
relativt enkelt åtgärdas, då det oftast handlar om att kunden mottagit en 
underleverans. För att åtgärda orsaken till problemet krävs dock att klagomålen 
registreras. Samtidigt skulle de dolda reklamationerna med stor sannolikhet 
försvinna vid införandet av ett streckkodsystem.
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet syftar till att ge läsaren en sammanfattande bild över vilka slutsatser som framkommit 
under studiens gång tillsammans med en diskussion kring resultatet och dess relevans. 
Diskussionen och slutsatserna är baserade på den teoretiska referensramen tillsammans med 
resultatet och analysen. Avslutningsvis ges rekommendationer för hur arbetet kan 
vidareutvecklas. 

6.1 Resultatdiskussion  
Syftet med detta examensarbete var följande: 

Att kartlägga och analysera kvalitetsbristkostnader som uppstår i samband med 
reklamationsprocessen vid Draka Kabel, samt komma med förbättringsförslag. 

Nedan diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och de tre frågeställningarna. 

6.1.1 Hur ser reklamationsprocessen ut med avseende på 
inrapporterade feltyper och vilka slutsatser kan dras angående 
processens styrkor och svagheter? 
En fördel med att undersöka ett företag utifrån dess processer är att fokus läggs 
på de aktiviteter som verkligen utförs i verksamheten, istället för de funktioner 
som skapats för att utföra arbetet [2]. Processkartläggningen av 
reklamationsprocessen utgjorde grunden i arbetet och ses sammanställd i 
bilagorna 1, 2 och 3.  

Ett vanligt tillvägagångssätt är att genomföra analysarbetet mot processens flöde 
på grund av att det senare ledet oftast innehåller mer information om tidigare leds 
utförande [10]. Denna metod är särskilt bra vid förbättringsarbete av processer 
(ibid.). Studiens resultat erhölls genom denna teknik då kartläggningen inleddes 
med den sista instansen i processen för att sedan gå vidare till föregående 
processteg.  

Med hjälp av ovanstående metod kunde även styrkor och svagheter identifieras. 
En fördel med företagets nuvarande reklamationsprocess är informationsflödet 
mellan olika aktörer. Kommunikationsvägar mellan aktörer inom bolaget är korta 
då ansvarsområdena är relativt tydliga.  

En av nackdelarna med dagens system är att endast en person registrerar 
avvikelser i reklamationssystemen. Detta tror vi bidrar till att företaget blir mindre 
flexibelt. Samtidigt förstår vi fördelarna med nuvarande tillstånd då 
reklamationsansvarig får större kontroll över processen. Vårt förbättringsförslag 
med att utbilda fler inom företaget skulle förhoppningsvis öka företagets 
flexibilitet, men även minska dubbelarbete och därmed kostnaden. Vi tror dock att 
det kan bli svårare att uppenbart veta vem som är ansvarig för varje ärende. För 
att komma tillrätta med det problemet krävs tydliga ansvarsområden. 
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En annan svaghet med reklamationsprocessen är informationen som fås från 
kund. Returorden innehåller inte alltid tillräcklig information för att Draka Kabel 
ska kunna lösa ärendet på ett effektivt sätt. Vi anser därför att företaget bör införa 
mallar till kund för att erhålla tydligare information angående reklamationen. Detta 
för att minska tiden från då kundklagomålet inkommer tills att ärendet avslutas.     

6.1.2 Vilka är de befintliga kvalitetsbristkostnaderna som 
uppstår i samband med reklamationsprocessen samt vilka är 
de mest kritiska ur ett kostnads- och mängdperspektiv? 
Under den studerade tidsperioden mellan 2014-01-01 och 2014-09-30 inkom 439 
reklamationsärenden till företaget. Reklamationssystemet hade fångat upp 236 av 
dessa ärenden. Resterande 203 baserades på uppskattningar från intervjuade 
aktörer och bestod av dolda reklamationer samt råvaror. Sammanlagt bidrog alla 
reklamationer till en kostnad på strax över en miljon kronor. 

Den månadsvisa analysen av kvalitetsbristerna utifrån antal och kostnad gav 
upphov till vissa avvikelsemönster. Två av avvikelserna, felregistrering och 
felplock, kunde härledas till införandet av det nya affärssystemet. Vi tycker dock 
inte att det är konstigt att det uppstår problem i början då inlärningsprocessen för 
ett nytt system tar tid.  

Under maj månad var andelen avvikelser bland egentillverkade produkter hög. För 
att försöka komma tillrätta med problemet började företaget med morgonmöten i 
produktionen. Efter det avtog antalet reklamationer och återgick till tidigare 
normalt låga nivåer. Det gick inte att se något samband mellan felen utan vi tror 
det berodde på slarv eller bristfälliga rutiner, som företaget kommit tillrätta med 
vid införandet av mötena.   

De kostnader som skiljde sig ur mängden berodde antingen på att antalet 
reklamationer var fler än normalt eller att Draka Kabel fått betala garanti- och 
skrotkostnader. 

Enligt Sörqvist [2] är det inte ovanligt att ett företag har kvalitetsbristkostnader 
som uppgår till 10-30% av verksamhetens omsättning. Vår studie inrymmer 
nästan enbart externa kostnader och dessa utgör enligt Sörqvist [2] endast en 
bråkdel av företagets totala kvalitetsbristkostnader. En jämförelse mot 
omsättningen bidrar därför till en vilseledande bild av kostnaderna, då de kanske 
uppfattas som lägre än vad de faktiskt är. För att ge en tydligare bild av situationen 
visar studien att 1,3 % av företagets orderrader resulterar i en reklamation.  

6.1.3 Vilka är orsakerna till att kostnaderna uppstått och vilka 
rekommendationer kan föreslås för att minska eller undvika 
dessa? 
Studien av kvalitetsbristparameterna visar att uppkomsten av varje enskild kostnad 
beror på flera orsaker. En av orsakerna är företagets nuvarande plocksystem på 
lageravdelningen, som leder till en stor mängd fel då truckförarna plockar artiklar.  
Även dolda reklamationer är en stor post som till stor del beror på just ovan 
nämnda problem. Enligt Sörqvist [2] återfinns ofta orsakerna till 
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kvalitetsbristkostnader tidigt i en process. Försvinner orsaken försvinner troligtvis 
även kostnaden senare i processen. För Draka Kabel innebär detta att försöka 
minska antalet felplock, vilket borde vara möjligt genom att implementera ett 
streckkodsystem. Detta skulle minska antalet avvikelser och samtidigt öka 
kundnöjdheten.  

En stor mängd av de kvalitetsbristkostnader som uppstår när egentillverkade och 
importerade produkter reklameras beror på garanti- och skrotkostnader. Den 
bakomliggande orsaken till avvikelser vid produktfel köpkabel beror på samma fel 
i nästan hälften av alla reklamationerna. För att komma tillrätta med detta problem 
för Draka Kabel samtal med den berörda leverantören. Vårt förslag angående 
feltypen egentillverkade produkter är att företaget bör förbättra kommunikationen 
med sina kunder. Detta för att effektivisera reklamationshanteringen och i 
förlängningen minska kostnaden. 

Den sista parametern råvaror råder stor osäkerhet kring. En orsak till att 
kostnaden ibland uppkommer beror på att leverantörens materialspecifikation 
skiljer sig från företagets. Rekommendationen från oss är således att bolaget bör 
blir tydligare med att presentera kravspecifikationer för sina råvaruleverantörer. 

6.2 Metoddiskussion 
I följande kapitel diskuteras hur väl studiens metod fungerat med avseende på dess 
syfte. De två inledande rubrikerna behandlar reflektioner kring datainsamlings- 
och analysmetoden. Det sista avsnittet drar slutsatser gällande arbetets reliabilitet 
och validitet.  

6.2.1 Informationsinsamling 
Den inledande teoristudien i detta arbete har varit användbar och gett en god 
grund att stå på inför det praktiska arbetet. De olika metoderna för att genomföra 
kvalitetsbristmätningar har bidragit avsevärt till studiens resultat.  

Avvikelseanalysen är den metod som format arbetet och vi anser att den har 
fungerat tillfredsställande samt varit relativt enkel att använda. Rundvandringen på 
företaget gav en god förståelse för verksamheten och användbar information om 
olika processer. Att vi dessutom blev introducerade för personalen på företaget 
var bra då detta underlättade inför framtida intervjuer.  

Antalet genomförda intervjuer under studiens gång har varit relativt många. Detta 
har varit till stor hjälp vid arbetet då flera olika aktörers synpunkter, åsikter och 
uppfattningar kring kvalitetsbristkostnader har kunnat infångas. Användandet av 
semi-strukturerade intervjuer fungerade bra då det gav en öppen dialog och 
uttömmande svar samt reflektioner från respondenterna. Personalen på företaget 
var i övrigt väldigt tillmötesgående och hjälpsamma vilket underlättade arbetet 
med kartläggningen.  

Vid studiens början gavs en introduktion och genomgång av företagets 
reklamationssystem. Processen för att få tillgång till det nya reklamationssystemet 
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tog ganska lång tid. Detta ledde till att mycket information om hur systemet 
fungerade glömdes bort och därför tog det lite extra tid att lära sig systemet.  

Förseningen påverkade även studiens tillvägagångssätt. Tanken med arbetets 
metod var att från början studera samtlig sekundärdata innan insamlandet av 
primärdata påbörjades. Följande försening gjorde det således omöjligt att initialt 
studera all sekundärdata. Trots detta anser vi ändå att det slutgiltiga resultatet inte 
påverkades negativt av metodändringen. 

6.2.2 Analysmetoderna 
Sambandsmatrisen har varit bra i denna studie då kostnadssamband mellan olika 
feltyper och aktiviteter som uppstått i organisationen klart och tydligt har kunnat 
identifieras. Den enda nackdelen med sambandsmatrisen är att kostnader som inte 
kunnat bindas till en specifik feltyp har fått summeras till ”Övriga kostnader”.  

Den djupare analysen av varje feltyp, utifrån ett mängd- och kostnadsperspektiv 
var givande. Vi kunde på så vis identifiera och särskilja vilka feltyper som avvek 
från normala nivåer samt finna bakomliggande orsaker till dessa. Användandet av 
paretodiagrammet har också varit till stor hjälp för att identifiera betydelsefulla 
kvalitetsbrister och fokusera förbättringsarbetet. 

6.2.3 Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet tycker vi är relativt hög i studien, trots att det är en fallstudie. Som 
tidigare nämnt är det svårt att dra allmänna slutsatser kring en fallstudie och så 
även i detta fall. Vi tycker dock att den insamlade informationen är tillförlitlig då 
den dels stärks av liknande svar från flera olika respondenter, men även genom 
studien av deras reklamationssystem. Det som sänker reliabiliteten är att en stor 
del av informationen bygger på uppskattningar och därför inte består av helt 
trovärdiga värden. Detta är något som är svårt att komma ifrån vid 
undersökningar av kvalitetsbristkostnader, men spelar mindre roll i det stora hela, 
då det är storleksordningen bland kostnaderna som är det viktigaste.  

Vi anser att validiteten i studien är hög. Detta med avseende på att en stor del av 
bakomliggande teori är tagen från Bergman & Klefsjös Kvalitet från behov till 
användning. Båda är professorer inom kvalitetsområdet och boken används även 
som kurslitteratur. 

Den har ytterligare stärkts genom veckovisa möten med våra handledare på 
företaget. Under mötena har vi stämt av med dem angående projektets framfart 
och utveckling. Handledarna har bidragit med synpunkter och tankar kring 
studien, vilket har gjort att vi inte tappat fokus mot dess syfte och mål. 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Avsikten med examensarbetet var att kartlägga samtliga kvalitetsbristkostnader 
som uppstod i samband med reklamationsprocessen under de tre första kvartalen 
för 2014, samt komma med förbättringsförslag. Studiens resultat är tänkt att 
utgöra en grund för framtida kvalitetsarbeten, men även som underlag vid 
reklamationsärenden mot kund och leverantör. 
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Frågeställningen angående företagets reklamationsprocess har besvarats och 
bilagorna 1, 2 och 3 visar hur dagens reklamationshantering går till. Vidare har 
styrkor och svagheter med reklamationsprocessen sammanställts i rapporten. 
Slutsatserna är att bolaget har en fungerande process som präglas av tydlig 
kommunikation och tydliga ansvarsområden. Nackdelen med nuvarande tillstånd 
är att de har olika reklamationssystem, bristande information från kund och att 
endast en person kan registrera ärenden i systemet. Bristerna bör förbättras genom 
sammanslagning av system och införande av mallar till kund. 

Den andra frågeställningen angående befintliga kvalitetsbristkostnader visar att 
företaget har flera olika feltyper, där fyra av dem står för en ganska stor del av de 
totala kostnaderna. De fyra största som identifierats är följande: 

• Produktfel Nässjö 
• Produktfel köpkabel 
• Felplock 
• Råvaror 

De fyra ovanstående feltyperna står för 66 % av de totala kostnaderna. Resterande 
kostnader kunde bindas till feltyperna: felregistrering, fel trumstorlek, 
transportskada, dolda reklamationer, fel längd, skadat gods, retur pga. försenad 
leverans och dubbelregistrering. Den andra delen i fråga två var att analysera 
kvalitetsbristerna utifrån ett mängd- och kostnadsperspektiv. Detta har uppnåtts 
och sammanfattats i två tabeller (Se Tabell 5-2 och 5-3). Slutsatserna kring 
analysen är att feltyperna felregistrering och felplock är fler i början av året då 
införandet av det nya affärssystemet skapade problem de inledande månaderna. 
En ytterligare avvikelse är produktfel Nässjö i maj och juni. I maj beror kostnaden 
(65 315 kr) på ett högre antal avvikelser under just den månaden. Detta har dock 
förbättrats och återgått till normala nivåer, vilket vi till stor del tror beror på 
införande av morgonmöten i produktionen. Kostnaden i juni (146 740 kr) beror 
på att Draka Kabel fått stå för stora garanti- och skrotkostnader. De flesta 
avvikelserna är tillfälliga och beror till stor del på införandet av det nya 
affärssystemet, vilket enligt oss är ett gott tecken.     

Den sista frågeställningen rörande bristernas orsaker och vilka rekommendationer 
som kan framläggas har uppnåtts genom analysen. Analysen framhäver flera 
orsaker till att problemen uppstår och ger förslag till åtgärder som kan 
implementeras i verksamheten. Den vanligaste orsaken till mängden reklamationer 
beror på företagets plocksystem. Vi tycker därför att de bör implementera ett 
streckkodsystem som skulle minska många av de avvikelser som uppstår.  

Förhoppningen från författarnas sida är att Draka Kabel får användning av 
presenterade rekommendationer vilket borde leda till minskade 
kvalitetsbristkostnader. 

Då nästan enbart externa kostnader fångades in vore det intressant att granska 
samtliga processer och kvalitetsbristkostnader inom företaget. Vidare skulle en 
modell för att kontinuerligt mäta samtliga kvalitetsbristkostnader i bolaget kunna 
utvecklas och implementeras.  
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Bilaga 2 Processchema produktfel köpkabel 
 
 

 
  



Bilagor 

 51 
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