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Abstract 

Since the 1980s, companies have taken a larger interest in quality and it´s economic 

impact within the company. Having the knowledge that it´s not quality that costs 

money, but it´s rather the lack of quality. The work immerses itself in the field of cost 

of poor quality and the development of key performance indicators.  

The thesis is performed at Bufab Holding in Värnamo. Bufab Holding is a trading 

company which mainly buys and sells C-parts. C-parts include fasteners, other small 

metal-, rubber- or plastic parts such as wires, springs and electronic fasteners. 

The aim of this thesis was to make a survey of the cost of poor quality and to find key 

performance indicators (KPI) for cost of poor quality that can be continuously 

monitored. This work can serve as a basis for other companies within the Bufab group 

if the company believes that the content of the report can be used. With this aim two 

issues was created. What is the cost of poor quality that are linked to Bufabs complaints 

today, and where do they occur? Which key performance indicators can be created, 

which continuously can be monitored?  

The work began with a literature study to gain a deeper understanding of the cost of 

poor quality and the creation of KPI´s. The literature led the writers of this thesis into 

the methods that were used. Through the data collection, document gathering and given 

interviews an understanding of the company´s current economic situation. On this basis 

the company´s claims and processes where analysed with the help of “Seven quality 

tools”. With the help of the piece cost model cost barriers was prepared and the cost of 

poor quality was calculated. Furthermore KPI´s was created through Lars Sörqvists 

description of ratio.  

The cost carriers differed depending on whether it was Bufab who caused the error, if 

it was a wrong product quality claim or if it was the supplier who caused the error. The 

cost of poor quality totaled of 4,7 Mkr. The pareto chart shows that the cause wrong 

product quality caused the highest costs. The costs of poor quality that where calculated 

mostly consisted of different labor costs. One of the KPI´s was based on labor cost and 

the other was based on total costs. Furthermore KPI´s where made of the number of 

complaints with the base of total number of order lines that have been sent. 

The company can then use this result to show how good quality the company have when 

new contracts are negotiated. If the methodology and results are promising, this thesis 

can be a working model for more companies within the Bufab group. 

Not all visible costs of poor quality was calculated in this thesis due a lack of time. The 

thesis also lacks entirely an assessment of the hidden costs of poor quality. 

Keywords: Cost of poor quality, Key performance indicators, Complaints, Cost 

carriers, Processes 
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Sammanfattning 

Sedan 1980-talet har företag intresserat sig mer och mer om kvalitet och dess 

ekonomiska effekt inom företaget. Att ha kunskap om att det inte är kvalitet som kostar 

pengar, utan avsaknaden av kvalitet. Examensarbetet fördjupar sig inom området 

kvalitetsbristkostnader och framtagning av nyckeltal. 

Examensarbetet är utfört på Bufab Holding i Värnamo som är moderbolaget i en större 

koncern. Företaget är ett tradingföretag som till största delen köper och säljer C-parts. 

C-parts omfattar fästelement, andra små metall-, gummi-eller plastdelar såsom vajrar, 

fjädrar och elektroniska fästelement.  

Syftet med examensarbetet är att göra en kartläggning av kvalitetsbristkostnader samt 

hitta nyckeltal för kvalitetsbristkostnader som kontinuerligt kan följas upp. Med detta 

som syfte skapades två frågeställningar. Hur ser kvalitetsbristkostnaderna som är 

kopplade till Bufabs reklamationer ut idag, och var uppstår de? Vilka nyckeltal går att 

skapa, som kontinuerligt kan följas upp? 

Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie för att få en djupare förståelse för 

kvalitetsbristkostnader och skapandet av nyckeltal. Litteraturen ledde författarna in på 

de metoder som kom att användas. Genom datainsamling, dokumentinsamling samt 

intervjuer gavs en förståelse för hur företagets nuläge ser ut. Med detta som underlag 

analyserades företagets reklamationer och processer med hjälp av ”De sju 

förbättringsverktygen” för att hitta kostnadsbärare. Utifrån kostnadsbärarna beräknades 

sedan kvalitetsbristkostnaderna fram med styckeskostnadsmodellen. Vidare skapades 

nyckeltal för kvalitetsbristkostnaderna baserat på Lars Sörqvist beskrivning av 

relationstal. 

Kostnadsbärarna skiljde sig åt beroende på om det var Bufab som orsakade 

reklamationen, om det var Bufabs leverantörer som var orsaken och om orsaken till 

reklamation var fel produktkvalitet. Kostnaderna uppgick totalt till 4,7 Mkr. 

Paretodiagrammet visar att det var orsaken ”Fel produktkvalitet” som orsakar mest 

kostnader. Kvalitetsbristkostnaderna som beräknades bestod till största del av olika 

lönekostnader. Nyckeltalen baserades på lönekostnader och på totala kostnader. Vidare 

gjordes nyckeltal av antal reklamationer genom antal skickade orderrader.  

Företaget kan sedan använda detta resultat för att visa hur bra kvalitet företaget har när 

nya avtal förhandlas. Om arbetssättet och resultatet är lovande kan arbetsmallen för 

examensarbetet användas för fler företag i Bufab koncernen.  

I arbetet beräknades inte alla synliga kvalitetsbristkostnader som kunde beräknas och 

detta var på grund av tidsbrist. Arbetet saknar också helt en bedömning på dolda 

kvalitetsbristkostnader.  

Nyckelord: Kvalitetsbristkostnader, Nyckeltal, Reklamationer, Kostnadsbärare, 

Processer 
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1 Introduktion 

Introduktionskapitlet kommer inledningsvis ge en bakgrund till ämnet som efterföljs 

med problemområdet examensarbetet byggts upp kring. Vidare kommer 

examensarbetets syfte och frågeställningar redogöras. Därefter följer en beskrivning 

av examensarbetets omfång och avgränsningar. Introduktionskapitlet kommer 

avslutningsvis redogöra hur rapporten är disponerad. 

1.1 Bakgrund 

Under 1980- och 90-talen började ett ökat intresse för kvalitet att växa fram. Företagen 

insåg att de inte behövde välja mellan hög kvalitet eller låga kostnader. Enligt Lars 

Sörqvist erhålls en högre kvalitet genom att förbättra processer inom verksamheten och 

eliminera onödiga kostnader. En högre kvalitet påvisar även en högre produktivitet, 

lägre kostnader och många gånger leder detta till en ökad efterfrågan. 

Att ha kunskapen om att det inte är kvalitet som kostar, utan avsaknaden av kvalitet, 

har företagen ett bra hjälpmedel för att identifiera var i verksamheten problemen 

uppstår. Genom att undersöka kvalitetsbristkostnadernas uppdelning får företagen en 

möjlighet att bedriva ett effektivt förbättringsarbete, där problemen med de högsta 

kostnaderna angrips först. Detta kommer medföra positiva effekter på både motivation 

och i förbättringsarbetet. [1] 

Bristande kvalitet har en stor inverkan på företagets lönsamhet. I de flesta fallen 

påverkar bristfällig kvalitet verksamhetens intäkter, kostnader och tillgångar. Enligt en 

rapport från Swearea IVF AB kan kvalitetsbristkostnaderna uppgå till 10-40% av den 

totala omsättningen. [2] 

Merparten av Sveriges industriföretag anser att det är av mycket stor vikt att arbeta och 

minska verksamhetens kvalitetsbristkostnader. Näst intill alla företagsledare är 

medvetna om att bristande kvalitet kostar företagen stora summor. 

I flertalet av Sveriges större industriföretag finns anvisningar om hur 

kvalitetsbristkostnaderna ska mätas. Somliga kostnader är lätta att identifiera och där 

med lätta att mäta och följa upp, medan andra är betydligt svårare att mäta och följa 

upp. 

Från en nationalekonomisk synvinkel är en nerskärning av kvalitetsbristkostnaderna till 

stor betydelse. Totalt kan den totala kvalitetsbristkostnaden hos Sveriges 

industriföretag uppgå till hundratals miljoner kronor. Det medför att Sverige tappar 

marknadsandelar och enligt en studie av Nutek är det fastställt att svensk industri har 

deskalerat cirka 1 % i konkurrenskraft per år sedan mätningarna började göras på 80-

talet. [1] 

1.2 Problembeskrivning 

Bufab Holding AB är moderbolaget i en större koncern med cirka 30 dotterbolag i 23 

länder. Koncernen omsatte omkring två miljarder kr år 2013 och har cirka 800 anställda. 

[3] Företaget Bufab Holding är ett tradingföretag som till största delen köper och säljer 

C-parts. C-parts omfattar fästelement, andra små metall-, gummi- eller plastdelar såsom 

vajrar, fjädrar och elektroniska fästelement. [4] Deras fokus ligger på försäljning till 

slutkund. 
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I en intervju med företagets kvalitetschef så är bakgrunden till examensarbetet att Bufab 

vill få en överblick av sina kvalitetsbristkostnader samt hitta en metod att kunna följa 

upp dessa löpande. En del av kvalitetsbristkostnaderna beror på reklamationer. 

Företaget vet inte var kvalitetsbristkostnaderna kommer ifrån, storleken på kostnaderna 

eller varför de uppstår. Företaget har heller inga nyckeltal för att mäta 

kvalitetsbristkostnaderna. 

Traditionellt sett, enligt Lars Sörqvist, så har många företag strävat efter att mäta sina 

kvalitetsbristkostnader kontinuerligt. Dock visar erfarenheter att företag som har syftet 

att mäta alla kvalitetsbristkostnader som finns inom företaget, så blir denna metod 

mycket arbetskrävande och mätsystemet mycket komplicerat. [1] Inom produktionen 

finns vanligen goda förutsättningar att mäta kvalitetsbristkostnader eftersom att 

produktionen ofta mäter relevanta egenskaper av de order som går igenom företaget.  

Däremot behöver mätsystemet inte utformas så företaget mäter alla 

kvalitetsbristkostnader. Det går bra att rikta in sig på specifika områden som har 

kostnader som kan ha en stor strategisk betydelse för företaget. En sådan kostnad kan 

vara en reklamationskostnad som ger en bra bild i vissa företag om de problem som når 

de externa kunderna. Företaget bör dock ha i åtanke att mätningarna inte ger en 

fullständig bild av kvalitetsläget. Risken finns att företaget blint tittar på det bristfälliga 

beslutsunderlaget och gör suboptimeringar. En suboptimering är en optimering som 

görs utan att ta hänsyn till helheten. Dessa gör mer skada än nytta för företaget. För en 

bättre helhetssyn av företagets kvalitetsläge krävs kompletterande data.  

Reklamationer kan indelas på olika sätt. Reklamationer kan räknas som en extern 

kostnad då felet upptäcks efter produkten har lämnat företaget. Enligt Lars Sörqvist så 

är externa kostnader svåra att mäta. Detta är på grund av att när fel når kunden så uppstår 

det kostnader som badwill-kostnader vilket innebär att företaget förlorar potentiella 

kunder (Figur 1.1) och förlorad försäljning som är svåra att uppskatta och kan vara 

extremt kostsamma för företaget.  

 
Figur 1.1 Problemsvampen [1] 

Ett annat sätt att dela in kvalitetsbristkostnaderna är att dela in kostnaderna i synliga 

respektive dolda kostnader. Där de synliga kostnaderna är lätta att identifiera och följa 

upp och de dolda kostnaderna kan vara näst intill omöjliga att kartlägga. Lars Sörqvist 

redogör att reklamationer är en synlig kostnad. [1] 

I mail uppger kvalitetschefen för Bufab att kundernas krav ökar ständigt och det blir 

vanligare med ”nollfelskrav” vilket kan innebära stora kostnader i sortering om kunden 
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hittar en eller ett fåtal felaktiga produkter. Detta kan komma ifrån att många företag har 

börjat arbeta efter nollfelsprincipen vilket innebär i korta drag att allt arbete som görs, 

ska genomföras rätt från början och inga fel ska uppstå externt hos kunden.  

Enligt Porters femkraftsmodell så pressas lönsamheten av fem krafter. Krafterna är 

kundernas förhandlingsstyrka, leverantörernas förhandlingsstyrka, substitut för varan 

eller tjänsten, konkurrens från nya aktörer och konkurrens mellan befintliga aktörer. 

Om företaget har många reklamationer ökar kundernas förhandlingsstyrka vilket enligt 

modellen pressar lönsamheten för företaget. [5] 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att försöka kartlägga Bufab Holdings 

kvalitetsbristkostnader och skapa nyckeltal som indikerar kvalitetsbristkostnaderna. 

Det ska vara möjligt för företaget att kontinuerligt följa upp nyckeltalen. Detta görs så 

att Bufab senare ska kunna arbeta vidare för att reducera sina reklamationskostnader, 

minska omarbetningskostnader och för en ökad goodwill. Detta arbete kan också ses 

som en start och en utgångspunkt för ett större och mer omfattande kvalitetsarbete i 

framtiden.  

För att syftet ska kunna uppfyllas kommer flera processer att kartläggas och kopplas 

ihop med de funna kostnaderna. Detta görs för att det är av stor vikt att hitta 

kostnadsbärare för att ha en möjlighet att räkna ut de korrekta kvalitetsbristkostnaderna. 

För att uppfylla syftet att skapa nyckeltal som går att följa upp, kommer även en 

uppdelning göras där synliga respektive dolda kostnader läggs fram.  

Utifrån syftet att kartlägga kvalitetsbristkostnaderna skapades den första 

frågeställningen: 

[1] Hur ser kvalitetsbristkostnaderna som är kopplade till Bufabs reklamationer ut 

idag, och var uppstår de? 

Bufab vill kontinuerligt kunna följa upp kostnaderna och därmed borde kostnaderna 

vara lätta att beräkna och handskas med. Kostnaderna borde också ställas i relation till 

en helhet så en bättre uppfattning av den ekonomiska situationen på företaget blir mer 

distinkt.  

Detta leder in på den andra frågeställningen: 

[2] Vilka nyckeltal går att skapa, som kontinuerligt kan följas upp? 

1.4 Omfång och avgränsningar 

En kartläggning kommer att ske av kvalitetsbristkostnaderna om var de uppstår och hur 

stora de är men inte orsaken till varför kostnaderna uppstår. Kartläggningen av 

kvalitetsbristkostnaderna kommer att utgå ifrån företagets reklamationer uppmätta 

mellan åren 2013-2014. Eftersom att detta examensarbete går ut på att kartlägga och 

skapa nyckeltal till kvalitetsbristkostnader kommer inte kvalitetsproblem att lösas.  

Processanalysen som är tänkt att generera kostnadsbärare kommer genomföras på 

företagets två avdelningar som bidrar med mest kostnader. När datainsamlingen från 

processerna görs kommer författarna inte rikta in sig på specifika produktsorter. 

Kvalitetsbristkostnaderna kommer att delas in i synliga respektive dolda kostnader. 

Endast synliga kostnader kommer att beräknas och inte dolda kostnader som 

goodwillförluster.  
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Nyckeltalen som skapas kommer bara att avse kvalitetsbristkostnader. Nyckeltal 

kommer bara att skapas om nyckeltalen är lätta att mäta.  

1.5 Disposition 

Under kapitlet metod och genomförande kommer en redogörelse hur datainsamlingen 

gått till väga. Kapitlet redogör även hur informationen från datainsamlingen har 

analyserats för att kunna kartlägga och räkna ut kvalitetsbristkostnaderna samt 

tillvägagångssättet för hur nya nyckeltal ska tas fram. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring val av metoder och varför de metoderna valts.  

I nästkommande kapitel finner läsaren det teoretiska ramverket. Inledningsvis beskrivs 

de aktuella områden som berörs inom examensarbetet för att ge läsaren en tydlig bild 

om vad kvalitetsbristkostnader är. Här beskrivs hur kvalitetsbristkostnaderna delas in i 

olika kategorier. Kapitlet innehåller även teorier och de valda metoder som använts för 

att kartlägga, beräkna samt skapa nyckeltal till kvalitetsbristkostnaderna.  

Vidare i empirikapitlet redogörs företagets reklamationssystem med ett antal 

cirkeldiagram för en lätt och tydlig förståelse. I empirin finner läsaren även 

beskrivningar på de aktuella processer där de största kvalitetsbristerna uppstår. En 

nulägesanalys redogörs i kapitlet för att ge en bild av hur nuläget av nyckeltalen i Bufab 

ser ut idag. Kapitlet innehåller även material från de intervjuer som gjorts under 

examensarbetets gång.  

I analyskapitlet framläggs vilka kostnadsbärare som valts att räknas på följt av 

beräkningar för dessa kostnadsbärare. Vidare redovisas och beräknas de uppmätta 

kvalitetsbristkostnaderna från reklamationssystemet. Kvalitetsbristkostnaderna 

redovisas i paretodiagram där det tydligt går att se vilka orsaker som har bidragit med 

företagets största kvalitetsbristkostnader. Kapitlet avslutas med möjliga nyckeltal som 

kan följas upp.  

I sista kapitlet finner läsaren resultatet. Här behandlas det slutgiltiga resultatet följt av 

en resultatdiskussion där resultatet diskuteras, vilka begränsningar som funnits för 

arbetet samt konsekvenserna för företaget. Vidare finner läsaren metoddiskussionen av 

metoder och verktyg som valts för att kunna genomföra arbetet. Slutligen framläggs de 

slutsatser som kunnat dras utifrån resultatet. Kapitlet avslutas med vad författarna 

tycker är lämpligt att forska och arbeta vidare med både akademiskt och inom företaget.  

I examensarbetets sista del finner läsaren de bilagor som redovisar diagram över 

kvalitetsavvikelser hämtat från reklamationssystemet och företagets processkartor över 

de aktuella processerna som genererar störst kvalitetsbristkostnader.
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2 Teoretiskt ramverk  

I detta kapitel beskrivs det teoretiska ramverk som ligger till grund för examensarbetet. 

Inledningsvis kopplas frågeställningar ihop med den aktuella teorin. Därefter uppges 

teorier kring områden som behandlas i arbetet, följt av teorier som utgör grunden för 

metoder och modeller som används i examensarbetet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

 
Figur 2.1Bilden beskriver kopplingar mellan frågeställningar och teorier. 

 

För att få en förståelse för första frågeställningen ges en inledande beskrivning inom 

det aktuella ämnesområdet vilket behandlar begreppen kvalitet, kvalitetsbristkostnader, 

kategorisering av kvalitetsbristkostnader samt processer. Vidare presenteras frekvent 

använda kartläggningsmetoder som kan användas för att identifiera 

kvalitetsbristkostnader. Dessa kartläggningsmetoder presenteras för att ge en förståelse 

för hur kvalitetsbristkostnader kan identifieras. Men framför allt presenteras metoderna 

för att senare kunna redogöra i metoddiskussionen varför ingen av modellerna valts 

som kartläggningsmetod i examensarbetet. För att besvara den första frågeställningen 

kopplas teorier om ”De sju förbättringsverktygen”. Verktygen är ett hjälpmedel för att 

behandla insamlad data och empiri. Teorin som står bakom beräkning av 

kvalitetsbristkostnader är Lars Sörqvist ”styckeskostnadmodell”. 

För att få en förståelse för den andra frågeställningen ges en inledande beskrivning om 

nyckeltal, vad det är för något och vad nyckeltal används till. Vidare kopplas Lars 

Sörqvist teori om relationstal till den andra frågeställningen. Denna koppling är till för 

att förstå hur nyckeltalen som ska tas fram är utarbetade. 



Teoretiskt ramverk 

6 

2.2 Teorier som beskriver områden som ska behandlas 

2.2.1 Kvalitet 

Enligt Lars Sörqvist är det svårt att definiera kvalitet. Många olika människor säger 

olika saker. Vissa människor associerar till lyx och andra till hållbarhet. Begreppet är 

svårtolkat. [1] 

ISO 9000:2005 definierar kvalitet som: 

”Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, det vill säga behov eller 

förväntningar som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk” 

Enligt Svensk standard SS-ISO 8402 definieras kvalitet som: 

”Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess 

förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov” 

Crosbys definition är: 

”Överensstämmelse med kravet” 

Juran & Grynas definition är: 

”Fitness of use” 

Vidare definierar Bo Bergman och Bengt Klefsjö kvalitet som: 

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar” 

Författarna till sistnämnda citat menar att det inte är tillräckligt att uppfylla kundens 

förväntningar. Istället borde förväntningarna överträffas. [6] 

 

 

Figur 2.2 Kano-modellen. [6] 

Kanomodellen beskriver hur egenskaper på kvaliteten kan bidra eller missgynna 

kundtillfredsställelsen. Uttalade behov är behoven som kunden förväntar sig och anser 

viktiga. Uttalade behov uppges om en kund frågas vilka behov kunden vill ha uppfyllda. 

Dessa behov kan öka kundtillfredsställelsen om behoven uppfylls, respektive minska 

kundtillfredsställelsen om behoven inte uppfylls.  
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Underförstådda behov omfattar behov som kunden anser vara underförstådda. Dessa 

behov skapar ingen kundtillfredsställelse, utan kan endast bidra till att 

kundtillfredsställelsen minskar om behoven inte är uppfyllda.  

Omedvetna behov är behoven som kunden inte själv vet att denne har. Om dessa behov 

uppfylls så ökar kundtillfredsställelsen markant. Kundtillfredsställelsen kan inte minska 

om behoven inte uppfylls. 

Enligt Walter Shewhart har kvalitetsbegreppet två sidor. Ena sidan är objektiv och 

mätbar, andra sidan är handlar om hur kunderna upplever produkten. Båda delarna är 

viktiga för att skapa en bra kvalitet. Första delen är viktig ur ett producentperspektiv för 

att utgångspunkten för beslut ska vara densamma för tillverkning och utveckling. Andra 

punkten är viktig för att det är i slutändan kunden som värderar kvaliteten på produkten 

och avgör hur framgångsrik produkten kommer att vara. [6] 

Enligt Lars Sörqvist kan kvalitet delas upp i ytterligare två kategorier, 

specifikationskvalitet och utförandekvalitet. Benämningen är inte ovanlig bland 

industriföretag där kategorierna istället nämns som konstruktionskvalitet och 

tillverkningskvalitet. Specifikationskvaliteten avser kvaliteten för specifikationerna 

som produkten eller tjänsten produceras efter. Utförandekvaliteten är graden av 

överensstämmelse mellan en enhet av varan/tjänsten som utförts, och de gällande 

kvalitetsfordringarna. [1] 

2.2.2 Kvalitetsbristkostnader 

Kvalitetsbristkostnader är kostnaderna som uppstår på grund av bristande kvalitet. 

Dessa olika kostnader kan delas upp på olika sätt. Sätten är interna och externa 

felkostnader, synliga och dolda kostnader samt direkta och indirekta kostnader. 

Tidigare så delades kvalitetsbristkostnaderna upp i interna, externa, kontroll och 

förebyggande kostnader. Detta sätt används inte länge just för att de förebyggande 

kostnaderna ska ses som en integrerad del av företaget. Det finns risk att man på kort 

sikt väger felkostnaderna mot de förebyggande kostnaderna. Interna felkostnader är 

kostnader som upptäcks innan produkten skickas till kunden. [1] En grov uppskattning 

tyder på att denna kostnad utgör mellan 10-40 % av den totala omsättningen inom ett 

företag. [2] Dessa kostnader är förhållandevis lätta att upptäcka. Exempel på sådana 

kostnader är omarbetningskostnader, kassationskostnader, stilleståndskostnader och 

kostnader för sammanträden och väntetider.  

 

Figur 2.3 Bilden visar att om förebyggande arbete ökar minskar kontrollkostnaderna 

samt interna- och externa kostnader. Detta leder till att de totala 

kvalitetsbristkostnaderna minskar. [1] 
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Figur 2.4 Kvalitetsbristkostnader gestaltas ibland som ett isberg. Enligt Lars Sörqvist 

är isberget en bra jämförelse med kvalitetsbristkostnader. Delen av isberget som ligger 

ovanför ytan är synliga kvalitetsbristkostnader vilket motsvarar cirka 10-40% av totala 

kvalitetsbristkostnader. [2] Under ytan ligger en desto större andel av 

kvalitetsbristkostnader. Dessa är dolda kostnader som är svåra att upptäcka och kan 

motsvara hela 60-90% av totala kvalitetsbristkostnader. [1] 

2.2.2.1 Synliga och dolda kvalitetsbristkostnader 

Synliga kvalitetsbristkostnader 

Synliga kvalitetsbristkostnader uppstår oftast i ett tidigt skede i verksamheten vilket 

innefattar endast temporära problem. Felaktiga kostnadselement förs in i företagets 

ekonomiska redovisningssystem, och där med är synliga kvalitetsbristkostnader lätta 

att spåra och mäta. Två vanliga synliga kvalitetsbristkostnader som mäts och registreras 

är kassationer och omarbeten. 

Dolda kvalitetsbristkostnader 

Dolda kvalitetsbristkostnader kommer från permanenta problem inom verksamheten. 

Dessa kostnader är svårmätta och detta är för att ekonomiska system och modeller som 

finns inte stödjer och kan härleda till kostnaderna. Därför är det vanligt att dessa 

kostnader slås ihop med andra kostnader som overheadkostnader. [1] 

2.2.2.2 Interna, externa och kontrollkostnader 

Interna felkostnader  

Definition på interna felkostnader enligt Lars Sörqvist är ”Förluster orsakade av 

avvikelser från önskad kvalitetsnivå som upptäcks före leverans till extern kund”. 

Exempel på interna felkostnader är omarbeten, kassationer, felanalyser, omkontroll och 

värdeminskning i verksamhetens alla delar. 

 Produktionsförluster 
Förluster som uppstår under produktion. Detta kan vara kostnader för 

felanalyser, omarbeten, omkontroller och förseningar. 
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 Administrativa- och stödverksamhetsförluster 
Förluster på grund av felaktigheter och brister inom administrationen och 

stödjande verksamhet. Detta kan vara kostnader för brister inom ekonomi-, 

personal- och kvalitetsfunktioner. 

Externa felkostnader  

Lars Sörqvist definierar externa felkostnader som ”Förluster orsakade av avvikelse 

från önskad kvalitetsnivå som upptäckts efter leverans till kund”. Externa brister är 

allvarligare och mer betydande än de interna. Eftersom externa fel upptäcks hos kunden 

så orsakar detta stora kostnader i goodwill-förluster och där med en förlorad försäljning. 

Exempel på externa kostnader är reklamationer, garantier och goodwill-förluster. 

 Reklamationsförluster 
Kostnader för externa reklamationsförluster på grund av dröjsmål, fel eller brist 

i vara eller tjänst. 

 Avvisande produkter 
Kostnader för merarbete för utvärdering, reparation eller ersättning av 

varor kunden avvisat. 

 Ersättningsförluster 
Kostnader orsakade av brister och fel i varor eller tjänster. Kostnaderna uppstår 

på grund av modifiering, ersättning eller uppdatering av dessa varor eller 

tjänster. 

 Återkallandeförluster 
Kostnader orsakade av återkallelse av felaktiga varor eller tjänster. 

 Garantiförluster 
Kostnader orsakade av garantiåtgärder och även alla externa kostnader som 

orsakar verksamheten. 

 Kostnader för att upprätthålla goodwill 
Kostnader för mist förtroende av nuvarande och potentiella kunder på grund av 

missnöje över kvalitet hon levererad vara eller tjänst. 

Kontrollkostnader  

Företagen utför medvetna kontroller för att försäkra om att kvaliteten på deras produkter 

håller standarden. Lars Sörqvists benämning på kontrollkostnader är ” Kostnaderna för 

att kontrollera att rätt kvalitet levereras i alla led”. Det är av betydelse att mäta dessa 

kostnader, eftersom kontrollverksamheten kan innehålla felkostnader om den utförs på 

ett oriktigt och ineffektivt sätt. Exempel på mätbara kontrollkostnader är; kontroll, 

inspektion, övervakning samt revision. 

 Inköpsrelaterade kontrollkostnader  

Kontroll- och testrelaterade kostnader för inköpta varor och tjänster. Detta kan 

vara kostnader för ankomstkontroll, mätutrustning samt värdering och 

bedömning av leverantörer. 

 Utföranderelaterade kontrollkostnader 

Kontroll- och testrelaterade kostnader för varor och tjänster under tiden som de 

produceras. Exempel på sådana kostnader är processkontroll och 

kvalitetsstyrning. 
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 Slutkontrollkostnader 
Kontroll- och testrelaterade kostnader för färdiga varor och tjänster som 

stämmer med de ställda kvalitetskraven. 

 Kostnader för att utvärdera verksamheten 
Utvärderingskostnader för funktioner, processer och projekt inom 

verksamheten. Exempel på sådana kostnader är process- och 

verksamhetsanalyser, systemrevision samt kvalitetsbristkostnadsstudier. [1] 

2.2.3 Processer 

Bo Bergman och Bengt Klefsjö definierar en process som ”En process är ett nätverk 

av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde åt någon extern 

eller intern kund”.  Vidare menar författarna att det handlar mer om ett lagarbete mellan 

individer än en mekanisk process med maskiner och löpande band. 

Egnell delar in processer i tre olika kategorier, huvudprocesser, stödprocesser och 

ledningsprocesser. Huvudprocessernas uppgift är att förädla produkter som 

organisationen erbjuder samt uppfylla behoven som externa kunder har. Ett exempel på 

en sådan process kan vara produktutvecklingsprocessen.  

Stödprocesser tillhandahåller resurser till huvudprocesserna. Exempel på sådana 

processer är administrativa processer, rekryteringsprocesser och underhållsprocesser. 

Ledningsprocessers uppgift är att besluta om organisationens mål, strategier och stödja 

förbättringar av övriga processer. Processer som strategisk ledning, målsättning och 

revision hör till denna kategori.   

För att få en bättre överblick och förståelse för en process går det att göra en 

processkartläggning. Denna går att genomföra på lite olika sätt. Ett av sätten är att göra 

ett flödesschema. Flödesschemat identifierar de olika aktiviteterna i en process. Det går 

att utforma flödesschemat så det går att se var i organisationen aktiviteten genomförts. 

Ett sådant schema kallas för blockschema. [6] 

2.2.4 Nyckeltal 

KPI (key performance indicator) är mätbara nyckeltal som värderar olika element inom 

ett företag. Ofta mäts ekonomiska faktorer, men faktorer som kundnöjdhet och 

medarbetar tillfredställelse är också möjligt att ha som nyckeltal. Balanserade styrkort 

är ett sätt att ta fram och följa upp nyckeltal. För att få en bra bild av hur ett företag 

ligger till kan det vara bra att använda sig av nyckeltal som inte bara avhandlar 

ekonomin i ett företag. Exempel på sådana nyckeltal är kunder, medarbetare och 

processer. [6] 

2.2.4.1 Relationstal 

För att kunna analysera de uppmätta kvalitetsbristkostnaderna är det av nytta att 

använda ett relationstal. Att använda ett relationstal istället för ett absolut tal resulterar 

i att utvärderingen av kvalitetsbristkostnaderna ställs mot en passande bas. Exempel på 

sådana är omsättning, självkostnad, lönekostnad, tillverkningskostnad och 

förädlingskostnad. Det går också att använda exempelvis antal timmar, anställda och 

antal tillverkade enheter som bas. Att ställa kvalitetsbristkostnaderna mot en bas är av 

betydelse för ett relevant resultat då det till exempel enbart är vissa delar inom 

verksamheten som utvärderas. Användningen av relationstal har även fördelarna att 

dessa är lätta att reformera, så att det stämmer överens med tiden.  



Teoretiskt ramverk 

11 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑆𝑇𝐴𝐿 =
𝐾𝑉𝐴𝐿𝐼𝑇𝐸𝑇𝑆𝐵𝑅𝐼𝑆𝑇𝐾𝑂𝑆𝑇𝑁𝐴𝐷

𝐵𝐴𝑆
 

Det är till fördel att använda sig av flertalet baser samtidigt för att kunna studera deras 

inverkan i situationen, för att senare kunna fastställa vilka baser som är relevanta. Det 

är av stor vikt att använda baser från den aktuella tidpunkten för att få ett så 

verklighetstroget resultat som möjligt. [1] 

2.3 Modeller för kartläggning av kvalitetsbristkostnader 

2.3.1 P-A-F modellen 

Modellen är framtagen av Doktor Armand V. Feigenbaums och är enligt Swearea den 

mest använda modellen för kartläggning av kvalitetsbristkostnader. Modellen 

identifierar kostnader enligt fyra olika kategorier interna-, externa-, kontroll- och 

förebyggandekostnader. [2] Interna och externa kostnader går under kategorin 

”Kostnader på grund av bristande kvalitet”. Förebyggande kostnader och 

kontrollkostnader går under kategorin ”Kostnader för att uppnå bra kvalitet”. [10] 

Figur 2.5 ”PAF quality cost categories, definitions and elements” 

Denna modell beskriver olika kostnader och vilka element som kan kosta pengar. [10] 

2.3.2 Processkostnadsmodellen 

Processkostnadsmodellen av Ross går ut på att mäta hur mycket en process ska kosta 

om processen utförs enligt ställda krav. Kostnader som finns utöver dessa kostnader är 

så kallade avvikelsekostnader som blir en typ av kvalitetsbristkostnad. [2] Kostnaderna 

i processen kan ytterligare delas upp i fyra kategorier: människor, verktyg, material och 

miljö. [9,10] 

2.3.3 Crosbys modell 

Crosby definierar kvalitet som ”överenstämmelse med kravet”. Crosbys kartläggning 

går ut på att dela upp kostnader i kostnader som tillkommer när företaget gör på rätt sätt 

som det är tänkt och kostnader som tillkommer när företaget gör på ett sätt som det inte 

är tänkt. Sistnämnda kostnader blir kvalitetsbristkostnader. [9,10] 
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2.3.4 ABC modellen 

Modellen utvecklades av Cooper samt Cooper och Kaplan och modellen delar upp 

kostnaderna i två kategorier direkta- och indirekta kostnader. Modellen togs fram för 

att täcka upp delar som var bristfälliga i ekonomisystemen. [2] Kostnaderna beräknas 

genom att spåra kostnader för varje resurs som är kopplad till en aktivitet och på så sätt 

hittas kostnadsdrivare. [9,10]  

2.3.5 Optimalfallsanalys 

Modellen är framtagen av Lars Sörqvist. Metoden börjar med att optimalfallet fastställs 

om hur till exempel hur optimalt en process kan fungera i bästa fall, eller hur lång tid 

det tar att montera produkt x i bästa tänkbara scenario. Detta jämförs sedan med hur det 

ser ut i det verkliga fallet. Från dessa två undersökningar kommer ett gap att skapas. 

Från detta gap mellan optimalfallet och det verkliga fallet kan man sedan beräkna 

kvalitetsbristkostnader. [1] 

2.4 Analysverktyg 

2.4.1 De sju förbättringsverktygen 
De sju förbättringsverktygen används som underlag för kvalitetsförbättringar. Enligt 

Ishikawa skulle de statistiska verktygen vara lätta och effektiva att använda. De sju 

verktygen är datainsamling, histogram, paretodiagram, orsaks-verkan-diagram, 

uppdelning, sambandsdiagram och styrdiagram. Ibland läggs även flödesschema till 

som ett åttonde verktyg. [6] 

 
Figur 2.4 De sju förbättringsverktygen. [6] 

2.4.1.1 Datainsamling 

Att basera beslut på fakta är viktigt för att ta fram en lösning eller hitta problemet på en 

aktuell frågeställning. Datainsamling är ett av verktygen som är viktigast för 

kvalitetsförbättringar. Innan datainsamlingen sker är det viktigt att ha klara riktlinjer 

för hur datan ska samlas in och ett lämpligt syfte. Frågor som borde vara besvarade 

innan datainsamlingen startas är; 

 Vilket är kvalitetsproblemet? 
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 Vilken fakta behövs för att belysa problemet? 

När dessa frågor är besvarade går det att gå vidare till datainsamlingen. Detta kan ske 

genom datan som samlats in sammanställs i frekvenstabeller, histogram eller andra 

diagram. [6, 7] 

2.4.1.2 Paretodiagram 

Paretodiagrammet är uppkallat efter en italiensk nationalekonom, Vilfredo Pareto. Ett 

paretodiagram sammanställer oönskade avvikelser samt frekvensen av dessa 

avvikelser. Det visar sig ofta enligt Bo Bergman och Bengt Klefsjö att 20 % av 

felfaktorerna står för 80 % av felkostnaderna, detta brukar kallas för 80-20 regeln som 

Juran talar om. Data som har samlats in ifrån frekvenstablåer kan enkelt sammanställas 

till paretodiagram.  

 
Figur 2.5 Pretodiagram. [6] 

Defekterna i ett paretodiagram redovisas med hjälp av staplar. Antalet defekter visas på 

staplarnas höjd som avläses på vänsterskalan i diagrammet. På högerskalan i 

diagrammet redovisas totala andel defekter. Staplarna i diagrammet ska vara ordnade 

så den största kostnaden står till vänster, och resterande kostnader kommer efter i 

fallande ordning. Paretodiagrammet genomförs för att få reda på vilka felorsaker som 

skall prioriteras. Det är inte självklart att mest förekommande felorsaker skall 

prioriteras och vara vägledande för beslut. Det är viktigt att ha med 

konsekvenskostnaden för defekten. Därför skrivs ibland paretodiagram med kostnader 

istället för antal. 

Med hjälp av paretodiagrammet går det att kraftsamla, lösa problemet och gå vidare till 

nästa problem. Detta görs så personal kan rikta sin fokus på viktiga problem som ger 

utdelning, istället för att personalen jobbar med sina egna problem som ofta inte ger 

lika mycket utdelning. [6, 7] 

2.4.1.3 Uppdelning 

Genom att göra en uppdelning av insamlad data fås orsaker till variation. En uppdelning 

görs främst för att illustrera varje grupp var för sig, för att se variationen mellan olika 

delgrupper. Grupperna som avviker sig från målvärden som är uppsatta kan vara orsak 



Teoretiskt ramverk 

14 

till det givna problemet. Uppdelningen görs efter olika grunder. Exempel på 

uppdelningsområden kan vara material, maskin, operatör, tid och miljö. 

En uppdelning anses vara nödvändig för att dela in kostnader i synliga respektive dolda 

kostnader, så det är möjligt att avgöra om kostnaden är värd att räkna på eller inte. En 

uppdelning är också nödvändig att göra på olika valda avdelningar för att avgöra vilka 

avdelningar som bör undersökas och vilka feltyper kostnader ska beräknas på. [6, 7] 

2.4.1.4 Flödesschema 

Ett flödesschema beskriver och ger en översikt av en process. I ett flödesschema kan 

processerna delas in i mindre delprocesser för en mer djupgående inblick. [6] 

2.5 Teori för beräkning av kvalitetsbristkostnader 

2.5.1 Styckkostnadsmetoden 

Metoden är grundad av Lars Sörqvist. Modellen går ut på att ta antalet felfrekvenser av 

en feltyp och sedan multipliceras detta ihop med genomsnittliga kostnaden för varje 

feltyp. Kostnaderna per fel kan ofta sammanställas med en mix av olika kostnader. 

Exempel på dessa kostnader är materialkostnader, lönekostnader, tjänster och 

overheadkostnadspålägg. 

 

𝐾𝐵𝐾 = ∑ 𝛽𝑖

𝑛

𝑖=𝑜

× 𝐾𝐹,𝑖 

 

I ekvationen över står KBK för Kvalitetsbristkostnader, beta för frekvensen av feltypen, 

K den genomsnittliga kostnaden per feltyp.
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3 Metod och genomförande 

I kommande kapitel kommer en redogörelse för vilka metodval som tagits för att 

progressivt komma närmre syftet och målsättningen med examensarbetet. Kapitlet 

kommer återge hur litteratur angripits för att sedan tillämpas i genomförandet av 

studien. Studien är grundad på en empirisk datainsamling i form av litteraturstudier, 

insamling av arkivmaterial och intervjuer med anställda nyckelpersoner som är 

intressanta för detta examensarbete. Som avslutning på kapitlet kommer en diskussion 

kring empirin och dess trovärdighet.  

3.1 Datainsamling 

3.1.1 Litteraturstudie 

I examensarbetets inledande skede gjordes en litteraturstudie inom aktuellt 

ämnesområde. Litteraturstudien genomfördes för att få en övergripande förståelse inom 

det aktuella området och kunskap om verktyg och metoder som kom att användas för 

att kunna besvara frågeställningarna. För att hitta användbar litteratur söktes det på 

enstaka nyckelord. Nyckelorden som användes var kvalitetsbristkostnader/cost of poor 

quality, kvalitet/quality, nyckeltal/key performance indicator samt processer/processes. 

Utifrån vald litteraturs källförteckningar kunde ursprungsförfattare spåras. 

Tillämpningen av litteraturen avgränsades. Det lämpligaste sättet att hitta relevanta 

teorier och metoder var att gå igenom litteraturens innehållsförteckningar, sakregister 

och sammanfattningar. Litteraturstudien är även metoden som valts för att kunna skriva 

det teoretiska ramverk som ligger till grund för examensarbetet. 

3.1.2 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts där fokus legat på att besvara examensarbetets syfte och 

frågeställningar. Intervjuerna har varit av öppen och ostrukturerad karaktär där det getts 

utrymme för följdfrågor och djupgående diskussioner för en hög validitet. Inledningsvis 

gjordes en intervju med företagets kvalitetschef och även en av företagets 

produktionsingenjörer för att få en övergripande inblick i problemet. Det gjordes även 

en gruppintervju med kvalitetsavdelningen på företaget. Detta gjordes för att i ett senare 

skede kunna kartlägga deras arbete och hela reklamationsprocessen. Intervjuerna har 

även kompletterats via mail-kontakt med kvalitetschefen, produktionsingenjör samt 

försäljningschefen på företaget. 

3.1.3 Dokumentstudier 

För att uppfylla examensarbetets syfte och besvara dess frågeställningar gjordes en 

sekundär datainsamling av företagets arkivmaterial. Information om företagets 

reklamationer erhölls genom tillgång till företagets reklamationssystem, QDS. I 

systemet kunde all mätbar fakta under åren 2012 till 2015 mellan företaget och kund 

samt mellan företaget och leverantör följas. En kvantitativ redogörelse gjordes av 

reklamationssystemet där varje avdelning inom företaget studerades på djupet för att 

hitta kostnadsbärare. Det samlades även in enskilda processkartor på alla relevanta 

processer inom företaget. Dessa processkartor studerades på detaljnivå för att få en 

djupare förståelse om vart i processerna kvalitetsbristen uppstår som går att koppla till 

kvalitetsbristkostnaderna. Processkartläggningen gav en nulägesbeskrivning av 

företaget och dess processer. 
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3.2 Analys av data 

Empirisk data som samlats in genom litteraturstudier, dokumentstudier och intervjuer 

studerades och strukturerades upp i Excel. För att besvara frågeställning 1 skapades 

cirkeldiagram av reklamationssystemet för olika fall, vilket presenteras i kapitel 4 under 

rubriken ”Datainsamling från företagets reklamationssystem”. Diagrammen 

kopplades sedan ihop med data som erhållits genom intervjuer, mail-kontakt samt 

processkartläggningen. För att besvara frågeställning 2 användes delar av de sju 

förbättringsverktygen. En indelning gjordes inom avdelningarna för att ta fram orsaker 

till variation. Uppdelningen var väsentlig för att kunna avgöra huruvida vilka feltyper 

som skulle beräknas. [7] Kvalitetsbristkostnaderna beräknades med hjälp av 

styckeskostnadsmodellen. Uppmätta synliga avvikelserna från kund ställdes upp i ett 

paretodiagram som återfinns i kapitel 5.  Paretodiagrammet över fallen bekräftar Jurans 

teori att 20% av felfaktorerna står för 80% av felkostnaderna. [6] För att skapa nyckeltal 

beräknades flera kostnadsbärare fram med hjälp av styckeskostnadsmodellen. Totala 

uppmätta kvalitetsbristkostnader ställdes i relation till olika baser för att analysera fram 

vilka nyckeltal som är relevant och går att följa upp. 

3.3 Metodval 
Under litteraturstudien hittade författarna modeller för kartläggning som var P-A-F 

modellen, ABC modellen, Crosbys modell, processkostnadsmodellen och 

optimalfallsanalys. För analys hittades ”De sju förbättringsverktygen”. För beräkning 

av kvalitetsbristkostnader hittades styckeskostnadsmodellen. För bestämning av 

nyckeltal hittades ingen metod utan bara ett avsnitt ur ”Kvalitet från behov till 

användning” om nyckeltal och Lars Sörqvist teori om relationstal. [1] 

Valet av kartläggning grundades från examensarbetets två frågeställningar. Enligt andra 

frågeställningen skulle kvalitetsbristkostnaderna kontinuerligt kunna mätas. Därför 

valdes optimalfallsanalys och processkostnadsmodellen bort. Detta är för att 

modellerna mäter en kvalitetsbristkostnad, men det blir svårt att kontinuerligt följa upp 

dessa utan att göra om metoderna igen.  

Crosbys modell och P-A-F modellen valdes bort för att modellerna mäter 

kontrollkostnader, interna kostnader, externa kostnader och förebyggande kostnader. 

Författarna ville bara mäta synliga kostnader för att sedan kontinuerligt kunna följa upp 

dessa och såg det därför inte relevant att mäta andra kostnader.  

Modellen som kom att användas för kartläggning av kvalitetsbristkostnader var ”De sju 

förbättringsverktygen”. Verktygen som användes i detta examensarbete var; 

 Datainsamling för att få en överblick hur det ser ut i nuläget, hitta 

kostnadsbärare och underlag för att beräkna kvalitetsbristkostnader.  

 Uppdelningsverktyget för att kunna identifiera synliga och dolda 

kvalitetsbristkostnader. 

 Flödesschema för att hitta kostnadsbärare i aktuella processer där flest fel 

uppstår. 

 Paretodiagram för att få en tydlig överblick av de synliga 

kvalitetsbristkostnaderna. 
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Denna analysmetod för kartläggningen valdes för att författarna ansåg att utformandet 

av modellen mäter kostnader som ska mätas och gör det samtidigt möjligt att 

kontinuerligt följa upp dessa. 

Nyckeltal skapades utifrån Lars Sörqvist teori om relationstal där 

kvalitetsbristkostnader ställdes i relation till olika baser. Att ställa 

kvalitetsbristkostnaderna mot en lämplig bas är av stor fördel då baserna är lätta att 

reformera så de stämmer överens med tiden. [1] 

3.4 Validitet 

Validitet är en grad av giltighet på forskningen. Vilket innefattar att det som mäts är det 

som var avsett att mätas i forskningssyftet. För en hög validitet ska det finnas tydliga 

definitioner av begrepp, en transparent perception av bakomliggande faktorer och 

orsak-verkan-samband mellan empiriska företeelser. Detta uppnås genom en noga 

utformad planering av forskningsgenomförandet.[8] 

Definitioner av begrepp i examensarbetet har till största del baserats på Lars Sörqvist 

bok ”Kvalitetsbristkostnader: Ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling”. Lars 

Sörqvist är VD på Sandholms Associates som är en av Sveriges främsta byråer inom 

verksamhetsförbättring, LEAN, Six Sigma och kvalitetsarbete.  

Vidare är kvalitetsbristkostnader beräknade på grunderna som har erhållits via 

intervjuer och företagets reklamationssystem, QDS. Validiteten kan ifrågasättas när en 

uppskattning gjordes av hur ofta varje kvalitetstekniker/försäljare arbetar med 

reklamationshantering. När kvalitetstekniker hanterar reklamationer ingår 

förebyggande arbete. Detta hade författarna inte avsikt att mäta, men det kom ändå med 

i uträkningarna. Detta var för att det inte gjordes någon uppskattning om hur stor del av 

kvalitetsteknikernas reklamationshantering som är förebyggande arbete. Resultatet av 

kvalitetsbristkostnaderna bör iakttas med en viss försiktighet med tanke på 

uppskattningen och med medräkningen av förebyggande arbete. 

Målet med arbetet var att kartlägga alla synliga kostnader som kunde hittas och skapa 

nyckeltal för dessa som indikerade kvalitetsbristkostnader. Författarna hittade ett antal 

synliga kvalitetsbristkostnader men hann inte beräkna alla. Detta på grund av tidsbrist. 

Nyckeltal skapades så som det var tänkt. 

3.5 Reliabilitet 

Reliabilitet är det mått på hur pålitligt ett mätinstrument eller en mätmetod är. En god 

reliabilitet fås när mätresultat blir densamma vid upprepning av mätförfarandet och ger 

därmed ett trovärdigt resultat. [8] 

Det fanns ett mörkertal av reklamationsärenden som inte fördes in i systemet. 

Mörkertalet berodde på att reklamationssystemet sattes i bruk på företaget år 2012 och 

de anställda använde då delvis det gamla sättet att arbeta på. Detta leder till att 

kvalitetsbristkostnaderna egentligen borde varit lite högre än vad som redovisas i 

arbetet.  

Mätningarna för antal reklamationer borde vara korrekta i övrigt då reklamationerna är 

räknade från företagets reklamationssystem. Mätningar har i övrigt fåtts via intervjuer. 

Uppskattningar som har erhållits via intervjuer har inte gjorts mer än en gång. 

Mätningarna bör därför beaktas med försiktighet.
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas empirin från datainsamlingen. Inledningsvis redovisas ett 

antal diagram vars data är insamlat från reklamationssystemet. En nulägesanalys om 

vilka nyckeltal som mäts i nuläget i Bufab visas sedan.  Därefter kommer en redogörelse 

för kostnader som är kopplade till företagets reklamationer. Kapitlet avslutas med 

processbeskrivningar som är aktuella för att få en överblick vart problemen uppstår. I 

bilaga 1 finns ett diagram för företagets olika kvalitetsavvikelser under åren 2012-

2015. 

4.1 Datainsamling från företagets reklamationssystem 

Detta kapitel visar i form av diagram i vilka avdelningar Bufabs reklamationer uppstår 

och vilka feltyper som finns i avdelningarna. Alla reklamationer i kapitlet är från 

Bufabs kunder. 

 

Diagram 4.1 Total är 1953 reklamationer uppmätta från kund under 3 år och 2 

månader. Företaget har uppskattningsvis 1600-1700 orderrader per dag enligt intervju 

med en produktionsingenjör på Bufab. Utav dessa reklamationer så orsakar leverantör 

(41 %) respektive lageravdelningen (21 %) flest reklamationer. 
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Diagram 4.2 Diagrammet visar olika anledningar till att reklamationer har uppstått 

på grund av leverantörer. Totalt är 805 reklamationer uppmätta mellan åren 2012-

2015. Största orsaken är fel produkt kvalitet (88 %). 

 

Diagram 4.3 Diagrammet visar vilka avdelningar eller om det är leverantörer eller 

kunder som är orsaken till att reklamationer har uppstått år 2014. Totalt är 744 

reklamationer uppmätta under året. Under 2014 orsakar leverantör (46 %) och 

Lageravdelningen (22 %) flest reklamationer.  
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Diagram 4.4 Diagrammet visar olika orsaker till att reklamationer har uppstått. Totalt 

är 744 reklamationer med i mätningen. Orsakerna som är mest förekommande är Fel 

produktkvalitet (44 %, 326 st) och Fel produkt skickad (25 %, 188 st). 

 
Diagram 4.5 Diagrammet visar vilka avdelningar eller om det är leverantörer eller 

kunder som är orsaken till att reklamationer har uppstått år 2013. Totalt är 546 

reklamationer uppmätta under året. Under 2014 orsakar leverantör (38 %) och 

Lageravdelningen (21 %) flest reklamationer. 
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Diagram 4.6 Diagrammet visar olika orsaker till att reklamationer har uppstått. Totalt 

är 546 reklamationer med i mätningen. Orsakerna som är mest är Fel produktkvalitet 

(37 %, 202 st), Fel produkt skickad (28 %, 152 st)  

 

4.2 Nulägesanalys av Bufabs nuvarande nyckeltal inom 
företaget 

I detta kapitel redovisas vilka nyckeltal Bufab använder sig av idag för att mäta kvalitet. 

Informationen i kapitlet är från en intervju med Bufabs kvalitetschef.  

Varje månad görs en kontroll av olika delar i reklamationssystemet. Reklamationer från 

kund och reklamationer till leverantör bevakas. Nyckeltalen som företaget följer upp i 

nuläget är. 

Leverantörsreklamationer 

 Antal skapade reklamationer 

 Antal korrigerade reklamationer 

 Antal avslutade reklamationer 

 Antal pågående reklamationer 

Kundreklamationer 

 Antal skapade reklamationer 

 Antal korrigerade reklamationer 

 Antal avslutade reklamationer 

 Antal pågående reklamationer 

Företaget följer också upp specifikt antalet kundreklamationer från lagret, som Bufab 

har orsakat. Antalet reklamationer som är relaterade till fel produktkvalitet följs också 

upp. 
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4.3 Kostnader som är kopplade till Bufabs reklamationer 

Informationen som framkommer i kapitlet är från intervjuer med företagets personal. Personal som 
har intervjuats är försäljningschef, inköpare, kvalitetschef, kvalitetstekniker, och 
produktionsingenjör.  

Reklamationer kan orsakas av Bufab utan att leverantören är en bidragande orsak. 

Bufab står då för alla kostnader som tillkommer. Exempel på sådana tillfällen kan vara 

när Bufab skickar fel volym eller fel produkt. Kostnaderna som uppstår på grund av 

reklamationen kan bestå av transportkostnader, sorteringskostnader, 

kassaktionskostnader och kostnader för inhyrd personal. 

När Bufab inte är en bidragande faktor och det bara är leverantörens fel så får Bufab 

betala kontrollkostnader. Bufab gör 1-3 extra kontroller på leverantörer som har bidragit 

till en reklamation.  

När en reklamation uppstår på grund av ett kvalitetsfel på produkten så hanterar 

kvalitetsavdelningen reklamationen. Kvalitetsteknikerna gör en 8D-analys på 

reklamationerna som i huvudsak hittar rotorsaken till problemet, korrigerar problemet, 

hittar kortsiktiga lösningar och långsiktiga lösningar på problemet.  

Kostnader som alltid tillkommer när reklamationer uppstår är lönekostnader för 

lagerpersonal och försäljare som hanterar alla reklamationer från kund. 

Lagerpersonalen skickar också om orderraden som har reklamerats.  

Beroende på hur avtalet ser ut mellan Bufab och kunden/leverantören så står Bufab 

ibland för transporten. 

På ett år kostar transporterna som skickas till kund 5 miljoner kronor. Av dessa fem 

miljoner så betalar Bufab två miljoner, resten debiteras vidare till kund. Under april 

2015 skickade Bufab 19324 stycken orderrader till kund. Efter en intervju med 

försäljningschefen uppskattar chefen, efter att ha pratat med transportansvariga, att 

genomsnittliga kostnaden för en orderrad är cirka 50 kr. Försäljningschefen säger 

därefer ”Dock vill jag hävda att om vi har ett claim så kommer enskilda fraktkostnad 

för den orderraden bli klart högre med tanke på att varje enskild orderrad kommer att 

levereras individuellt.” 

Bufab har sju stycken kvalitetstekniker som jobbar på kvalitetsavdelningen. Alla dessa 

jobbar med reklamationer. Sex av kvalitetsteknikerna gissade på hur många procent av 

sin arbetstid som gick åt reklamationshantering. Resultatet blev såhär: 

90% 50% 50% 50% 75% 75% 

Kvalitetsteknikerna kostar Bufab 5,5 miljoner kronor per år tillsammans. 

En lagerarbetare kostar 500 000 kr per år. 35-40 lagerarbetare arbetar under ett skift på 

dagen då order skickas iväg. Order skickas iväg mellan sex på morgonen och tolv på 

natten. Under natten skickas inga order. 

Det arbetar 41 försäljare på Bufab varav 35 stycken hanterar reklamationer vid vissa 

tillfällen. Försäljarna beräknas att tjäna ungefär lika mycket som en kvalitetstekniker 

enligt försäljningschefen. En uppskattning gjordes av sju stycken försäljare. Resultatet 

såg ut såhär: 

8,75 % 1% 7,5% 10% 2,5% 5% 5% 
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I en intervju med en inköpare på Bufab frågades ”Varför tror du så många 

reklamationer beror på kvalitetsfel orsakade av leverantörer?”. Svaret var att till 

största del beror det på att leverantörer slarvar. Vidare så gjorde Bufab ibland för 

krångliga och svåra order till fel leverantörer som inte klarar av de ställda kraven. Sista 

anledningen var att Bufab i vissa fall vet att leverantören brukar leverera dålig kvalitet, 

men beställer ändå.  

4.4 Processer 

Alla processer som finns beskrivna i detta kapitel återfinns i bilagorna 2-7. Kvalitetskontrollen 
finns inte med i bilagorna.  

4.4.1 Lagerprocesser 

{1} Ankommande gods 

Godset mottas och identifieras och placeras på lämplig leveranszon. Följesedel, 

kontrollista och förbokningslista ska vara bifogade. Om kund behöver en akut leverans 

som är avgörande för deras produktion prioriteras leveransen och flyttas fram i kön. 

Annars gäller datumordning på när leveransen är mottaget. En avemballering görs och 

där efter skickas leveransen vidare för antingen ytbehandling eller en leveranskontroll. 

På leveranskontrollen avgörs det om leveransen behöver en kvalitetskontroll {2} eller 

inte. Därefter tas beslut om leveransen behövs packas om eller inte. Sen väljs val av 

lastbärare och hur fördelningen ska vara mellan låda eller pall. Märk godset och ordna 

pall ID och lagra där efter godset i automatlagret. 

{2} Kvalitetskontroll 

Tre kvalitetskontroller görs vid första inleverans från ny leverantör. Dessa görs det tre 

första leveranserna efter reklamationen har uppstått. Kvalitetskontroller utförs även om 

det finns följder av historiska defekter, eller om det finns tekniska svårigheter, känsliga 

detaljer eller om det ofta är förekommande fel på detaljerna. 

{3} MPS 
Bufabs försäljning består bland annat av kombinationspåsar innehållande olika typer av 

artiklar vilket behandlas på MPS-avdelningen.  

En MPS-order skapas av försäljningsavdelningen som sedan MPS-avdelningen 

hanterar. Lagret ses över och en bedömning görs om ordern kommer kunna plockas 

eller inte. Om artikelvolymen är instabil ska MPS-ordern inte plockas och ansvarig 

säljare ska informeras. Om artikelvolymen är stabil plockas pall från automatlagret och 

registreras. När artiklarna är plockade skickas ordern till utlastningen för att sedan 

skickas vidare till ansvarig packgrupp för packning. När artiklarna är packade enligt 

order mottags order av inlastningen för att på nytt bli registrerad och inskickad på 

automatlagret. 

{4} Plockloopen 
Order skapas av försäljningsavdelningen som sedan skrivs ut och aktiveras hos 

plockloopen. Om det inte finns rätt artikelvolym på lagret ska berörd personal 

informeras. Genomför plock från automatlagret utifrån systemförslag. Om det inte är 

rätt förpackat skickas godset till väg- och förpackningsavdelningen {5}. Om det är rätt 

förpackat och rätt märkt skickas godset direkt till utlastningen. Om godset är felmärkt 

skickas det för om-märkning och där efter till utlastningen för leverans. 

{5} Vägning och packning 
Ankommande gods från plockloopen tas emot och val av packmetod görs. Ordern 
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registreras och manuell packning av artiklarna utförs. I sällsynta fall väljs 

maskinpackning istället. Sedan skickas artiklarna vidare för plätering och en extern 

packning. När godset kommer tillbaka utförs en kontroll på artiklarna och de registreras. 

Godset märks och skickas sedan in i lagret eller till utlastningen för leverans. 

4.4.2 Reklamationsprocesser 

Hantering av reklamation från kund 

Reklamationshanteringsprocessen börjar med att kunden skickar en reklamation som 

kommer till Bufabs försäljare. Försäljaren registrerar och skapar en reklamation. 

Kunden skickar därefter tillbaka produkten till Bufab, förutom i vissa fall då produkten 

kasseras hos kunden. Sedan tar kvalitetsteknikerna som jobbar med reklamationer reda 

på vilken avdelning i företaget, eller om det var leverantören som orsakat 

reklamationen. Sedan utför kvalitetsteknikerna en korrigerande åtgärd för problemet 

samt gör en 8D analys för att hitta rotorsaken till problemet, kortsiktiga lösningar och 

långsiktiga lösningar. Ordern som reklamerats packas om och skickas igen av 

lageravdelningen. Korrigerande åtgärder och ny order skickas till kund. Kunden 

bekräftar till slut att reklamationen är avklarad och reklamationen är färdighanterad. 

Hantering av reklamation till leverantör 

Reklamationshanteringen börjar med att ett leverantörsklagomål har identifierats av 

kvalitets- och inköpsavdelningen. Klagomålet samt vilka artiklar det gäller registreras 

och meddelas till leverantören. Leverantören kontrollerar kvaliteten och skickar tillbaka 

en rapport och kreditnota till Bufab. Bufab granskar korrigerade åtgärder i rapporten 

och meddelar leverantören om det ser bra ut eller om något mer måste korrigeras. Ser 

korrigerade åtgärder bra ut inväntar Bufab ekonomisk ersättning för ny leverans. 

Ersättningsleveransen tas emot och korrigerade åtgärder verifieras i ankomstkontrollen. 

Hur lång tid varje delprocess tar är oklar enligt ett möte med kvalitetsteknikerna på 

Bufab. Detta är på grund av att olika order tar olika lång tid att genomföra. Processen 

består ofta av en stor del väntetid. Ibland kan processen ta ett halvår att slutföra, men 

det jobbas aktivt med processen i en timme. 
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5 Analys 
I detta kapitel är delkapitlen uppdelade utefter frågeställningarna. Till frågeställning 

ett analyseras kostnadsbärare som är aktuella för beräkningarna som utförts. Alla 

uppmätta synliga kvalitetsbristkostnader presenteras sedan i ett paretodiagram för att 

det tydligt ska synas vilka två brister som orsakar mest kostnader. Till frågeställning 

två analyseras hur nyckeltal ska skapas och vilka baser som kan användas. Kapitlet 

avslutas med framtagning av nya nyckeltal. 

5.1 Hur ser kvalitetsbristkostnaderna som är kopplade till 
Bufabs reklamationer ut idag, och var uppstår de? 

5.1.1 Kostnadsbärare 

Kostnadsbärarna varierar beroende på var feltyperna har uppstått och vad det är för typ 

av feltyper. Största orsaken till reklamation är att Bufab får fel kvalitet på produkten av 

sin leverantör. När detta händer står leverantören för en större del av kostnaderna. 

Kostnader som leverantören står för då är transportkostnader, kassaktionskostnader 

sorteringskostnader, kostnader för inhyrd personal och kostnaderna som uppkommer 

på grund av att Bufab måste köpa in av en annan leverantör. Däremot står Bufab för 

kostnaden av hantering av reklamationer, vilket innefattar personalkostnaderna för 

kvalitetsteknikerna, lagerarbetarna samt försäljarna när dessa jobbar med 

reklamationer. Om Bufab inte heller hyr in extra personal för att packa om orderna så 

kostar också lagerarbetarna. 

Varje gång det blir fel från en leverantör lägger Bufab till kontroller på leveranserna 

som kommer 1-3 gånger efter att denna leverantör har orsakat en reklamation. Bufab 

står för dessa kontrollkostnader också. 

Bufab står för alla kostnader om reklamationen är orsakad av Bufab.  Kostnaderna 

består av omsorteringskostnader, transportkostnader, om det behövs hyras in extra 

lagerpersonal, personalkostnader för lager och personalkostnader för kvalitetstekniker, 

lagerarbetare och försäljare som jobbar med hantering av reklamationer. 

Om reklamationen har uppstått på grund av fel produktkvalitet så jobbar 

kvalitetsteknikerna med reklamationen. Kvalitetsteknikerna gör då en 8D-analys på 

reklamationen. Kostnaden som tillkommer är lönekostnaden för tiden det tar för 

kvalitetsteknikerna att göra 8D-analysen.  

Dolda kostnader som uppstår kan vara badwill som ger upphov till förlorade intäkter 

enligt Lars Sörqvist.  

5.1.2 Beräkning av synliga kvalitetsbristkostnader 

5.1.2.1 Personalkostnad för kvalitetstekniker 

I detta kapitel räknas kvalitetsteknikernas lönekostnad per reklamation ut. 

Sex stycken kvalitetstekniker av sju totalt har gjort en uppskattning om hur ofta de 

jobbar med reklamationer. Svaren såg ut såhär. 

90% 50% 50% 50% 75% 75% 

Adderat motsvarar procentsatserna tillsammans 3,9 kvalitetstekniker som jobbar heltid 

med reklamationer som avser fel produktkvalitet. 
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Alla sju kvalitetstekniker tillsammans kostar i snitt företaget 5,5 miljoner kronor per år. 

Kostnaden per år och kvalitetstekniker blir därför. 

  

5 500 000

7
 ≈ 785 714 𝑘𝑟 

 

Uppskattningsvis jobbar 3,9 kvalitetstekniker heltid med reklamationshantering. 

Kostnaden för 3,9 kvalitetstekniker som jobbar heltid med reklamationshantering per 

år blir därför. 

 

3,9 × 5 500 000

7
 ≈ 3 064 286 𝑘𝑟 

 

326 reklamationer skapades år 2014 som avsåg fel produktkvalitet. 

Kvalitetsteknikernas lönekostnad per reklamation under 2014 blir därför.  

 

3.9 × 5 500 000

7 × 326
≈ 9 400 𝑘𝑟 

 

5.1.2.2 Personalkostnad försäljare 

I detta kapitel räknas lönekostnaden för försäljare per reklamation ut 

Totalt jobbar 41 försäljare på försäljningsavdelningen varav 35 jobbar med 

reklamationshantering. Försäljarna hanterar alla reklamationer inom företaget. En 

uppskattning har gjorts av sju stycken försäljare om hur ofta dessa jobbar med 

reklamationshantering. Ett snitt kommer att räknas ut från dessa sju så att en procent 

per person fås ut. Denna procent kommer multipliceras med det totala antalet försäljare 

som hanterar reklamationer för att få en uppskattning om hur mycket tid som går åt till 

reklamationshantering för försäljare. Om en försäljare tjänar lika mycket som en 

kvalitetstekniker ser beräkningarna ut såhär. 

Sju försäljare har uppskattat hur ofta dessa jobbar med reklamationshantering. 

Resultatet såg ut såhär. 

8,75 % 1% 7,5% 10% 2,5% 5% 5% 

Snittet blir per person och  

8,75 + 1 + 7,5 + 10 + 2,5 + 5 + 5

7
= 5,68 % 

Snittet per person multiplicerat med det totala antalet försäljare som hanterar 

reklamationer motsvarar cirka 2 försäljare som jobbar heltid med 

reklamationshantering. 
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35 × 5,68 = 198,8 % ≈ 1,99 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑗𝑜𝑏𝑏𝑎𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

En kvalitetstekniker tjänar per person och år 785 714 𝑘𝑟. Om en försäljare tjänar lika 

mycket blir kostnader för 1,99 försäljare som jobbar heltid med reklamationshantering 

såhär mycket. 

785 714 × 1,99 = 1 509 841 𝑘𝑟 

Lönekostnaden för alla försäljare som hanterar reklamationer, per reklamation år 2014 

blir därför. 

1 509 841

744
= 2 029 𝑘𝑟 

5.1.2.3 Personalkostnad för lagerarbetare 

I detta delkapitel räknas kostnaden ut för hur mycket 40 lagerarbetare kostar företaget 

i snitt i lön per orderrad. 

En lagerarbetare kostar i snitt företaget 500 000 kr om året. I beräkningarna räknas det 

med att en lagerarbetare får lön 52 veckor om året, fem dagar i veckan och åtta timmar 

om dagen. Lagerarbetarnas genomsnittliga lön per person och år dividerat med det 

totala antalet timmar per år blir hur mycket en lagerarbetare i snitt kostar företaget per 

timme.  

 

500 000

(8 × 5 × 52)
= 240 𝑘𝑟/ℎ 

 

Order skickas från lagret mellan 06 och 24, vilket blir 18 timmar effektiv tid då det 

skickas order. Bufab har 40 lagerarbetare som jobbar hela tiden på golvet när order 

skickas. En lagerarbetare kostar företaget i snitt 240 kr i timmen. 1700 orderrader 

skickas i snitt per dag. 

Lönen multipliceras sedan med antalet arbetare som jobbar på dagen och med antalet 

timmar som Bufab skickar iväg order per dag. Produkten som fås divideras med det 

genomsnittliga antalet skickade orderrader per dag. Kvoten blir hur mycket en 

lagerarbetare i snitt kostar företaget per orderrad.  

 

240 × 40 × 18

1700
≈ 102(

𝑘𝑟 × 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑
) 

 

Denna kvot multipliceras sedan med antalet reklamationer från kund och från leverantör 

och ger en lagerarbetarlönekostnad för alla reklamationer under året 2014. 

 

102 × 744 = 75 888 𝑘𝑟 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 å𝑟𝑒𝑡 2014 
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5.1.2.4 Transportkostnader 

Bufabs totala transportkostnader uppgår årligen ungefär till 30 miljoner kronor. 
Kostnaderna som uppkommer när Bufab transporterar till kund uppgår till cirka 5 
miljoner kronor årligen. Av dessa 5 miljoner så står Bufab för ungefär 2 miljoner 
och kunden för 3 miljoner kronor. Det totala antalet orderrader som skickas till 
kund uppgick i April 2015 till 19324 st.  

Om antalet orderrader används som snitt per månad blir antalet orderrader per år. 

19 324 × 12 = 231 888 

Snittkostnaden per orderrad blir därför. 

2 000 000

231 888
= 8,6 𝑘𝑟 ≈ 9𝑘𝑟 

Totala uppmätta kostnaden för transport för alla reklamationer under året 2014 blir 
därför. 

8,6 × 744 = 6 398 𝑘𝑟 

Om en beräkning istället görs på Bufabs transportansvarigas uppskattning på 50 kr 
per orderrad blir resultatet. 

50 × 744 = 29 760 𝑘𝑟 

5.1.2.5 Beräkningar med hjälp av Styckeskostnadsmodellen 

I detta delkapitel räknas kvalitetsbristkostnaderna ut för varje orsak/avdelning enligt 

Lars Sörqvist styckeskostnadsmodell som redogörs i formeln nedanför. Avdelningarnas 

antal reklamationer har multiplicerats med kostnaderna som uppstår för dessa 

reklamationer.  Längst ner i kapitlet finns kostnader som kan räknas ut, men som saknar 

underlag för beräkning. Dessa kostnader(S, F, K) är införda i respektive 

reklamationsuträkning.  

𝐾𝐵𝐾 = ∑ 𝛽𝑖

𝑛

𝑖=𝑜

× 𝐾𝐹,𝑖 
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Genomsnittlig lönekostnad för kvalitetstekniker per reklamation = 9400 kr 

Genomsnittlig lönekostnad för försäljare per reklamation =2029 kr 

Genomsnittlig transportkostnad per reklamation= 50 kr 

Genomsnittlig lönekostnad för lagerarbetare per reklamation= 102 kr 

 

Reklamation från kund år 2014: 

Orsak  Antal reklamationer×genomsnittligkostnad/reklamation 

Fel produktkvalitet 326 × (2029 + 102 + 50 + 9400) = 3 775 406 𝑘𝑟  

Fel produkt skickad 188 × (2029 + 102 + 50) = 410 028 𝑘𝑟 

Fel produktkvantitet 66 × (2029 + 102 + 50) = 143 946 𝑘𝑟 

Felpackat  28 × (2029 + 102 + 50) = 61 068 𝑘𝑟   

Fel pris  14 × (2029 + 102 + 50) = 30 534 𝑘𝑟 

Fel leveranstid 1 × (2029 + 102 + 50) = 2181 𝑘𝑟   

Övrigt  121 × (2029 + 102 + 50) = 263 901 𝑘𝑟 

Total  4 687 064 kr 

 

Reklamation från kund år 2013: 

Orsak  Antal reklamationer×genomsnittligkostnad/reklamation 

Fel produktkvalitet 202 × (2029 + 102 + 50 + 9400) = 2 339 362 kr 

Fel produkt skickad 152 × (2029 + 102 + 50) = 331 512 kr 

Fel produktkvantitet 47 × (2029 + 102 + 50) = 102 507 kr 

Felpackad  17 × (2029 + 102 + 50) = 37 077 kr 

Fel pris  8 × (2029 + 102 + 50) = 17 448 kr 

Fel leveranstid 3 × (2029 + 102 + 50) = 6543 kr 

Fel fraktkostnad 1 × (2029 + 102 + 50) = 2181 kr 

Övrigt  116 × (2029 + 102 + 50) = 252 996 kr 

Totalt  3 089 626 kr 
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Genomsnittlig Sorteringskostnad per reklamation = S 

Genomsnittlig kontrollkostnad per reklamation = K 

Genomsnittlig kostnad för lagerarbetare som hanterar reklamationer = L 

 

Reklamation från kund år 2014: 

Avdelning  Antal reklamationer×genomsnittligkostnad/reklamation 

Leverantör  339 × 𝐾 × 𝐿 = 339𝐾𝐿 

Lager  166 × 𝑆 × 𝐿 = 166𝑆𝐿 

Försäljningsavdelningen 81 × 𝑆 × 𝐿 = 81𝑆𝐿 

Kund  68 × 𝑆 × 𝐿 = 68𝑆𝐿 

Administration 29 × 𝑆 × 𝐿 = 29𝑆𝐿 

Inköpsavdelningen 3 × 𝑆 × 𝐿 = 3𝑆𝐿 

Kvalitetsavdelningen 2 × 𝑆 × 𝐿 = 2𝑆𝐿 

Övrigt  56 ×
𝑆+𝐾

2
× 𝐿 = 56

𝑆+𝐾

2
𝐿 

Totalt  339𝐾 + 349𝑆 + 56
𝑆+𝐾

2
𝐿 

 

Reklamation från kund år 2013: 

Avdelning  Antal reklamationer×genomsnittligkostnad/reklamation 

Leverantör  208 × 𝐾 × 𝐿 = 208𝐾𝐿 

Lager  116 × 𝑆 × 𝐿 = 116𝑆𝐿 

Kund  72 × 𝑆 × 𝐿 = 72𝑆𝐿 

Försäljningsavdelningen 71 × 𝑆 × 𝐿 = 71𝑆𝐿 

Administration 28 × 𝑆 × 𝐿 = 28𝑆𝐿 

Inköpsavdelningen 6 × 𝑆 × 𝐿 = 6𝑆𝐿 

Kvalitetsavdelningen 3 × 𝑆 × 𝐿 = 3𝑆𝐿 

Övrigt  42 ×
𝑆+𝐾

2
× 𝐿 = 42

𝑆+𝐾

2
𝐿 

Totalt  208𝐾𝐿 + 296𝑆𝐿 + 42
𝑆+𝐾

2
𝐿 
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5.1.3 Paretodiagram  

 

 

 

Diagram 5.1-5.2 Paretodiagrammen visar kvalitetsbristkostnaderna för 

reklamationernas olika orsaker. Reklamationerna är uppmätta år 2013, 2014 och är 

från Bufabs kunder. Texten under staplarna anger vilken som är orsaken till att en 

reklamation har uppstått. Axeln till vänster anger hur stor kvalitetsbristkostnaden är. I 

diagrammen från åren 2013 och 2014 syns det tydligt att det är fel produktkvalitet som 

kostar mest pengar.  

5.2 Vilka nyckeltal går att skapa, som kontinuerligt kan följas 
upp? 

Enligt Lars Sörqvist så bör ett nyckeltal relateras till en lämplig bas. Dessa kan vara 

baserade på olika saker. Det är vanligt att använda olika typer av kostnader som baser. 

Exempel på sådana är omsättning, självkostnad, lönekostnad, tillverkningskostnad och 

förädlingskostnad. Det går också att använda exempelvis antal timmar, anställda och 

antal tillverkade enheter som bas. Vidare beskrivs att det kan vara fördelaktigt att 
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använda flera olika typer av baser för att se vilken som speglar verkligheten korrekt, 

speciellt i det begynnande stadiet då man för in ett nytt nyckeltal.   

Baser som tillverkningskostnad, förädlingskostnad och antal tillverkade enheter kan 

användas i tillverkande företag. Dock så är Bufab Holding ett företag som köper in 

produkter och säljer vidare till kund. Därav uppkommer inte dessa kostnader i Bufab 

Holding.  

Om nyckeltalet baseras på företagets omsättning skulle nyckeltalet se ut såhär. 

𝐾𝐵𝐾

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Nyckeltalet ställer kvalitetsbristkostnaden mot företaget totala försäljning. 

Kostnaderna som är beräknade i detta arbete är till största del baserade på 

lönekostnader. Nyckeltalet kan då se ut såhär om de baseras på lönekostnader. 

 

𝐾𝐵𝐾

𝐿ö𝑛 𝑓ö𝑟 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑘𝑒𝑟, 𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒
 

 

Denna kvot ger en uppfattning om hur stor del av kvalitetsteknikernas, försäljarnas och 

lagerarbetarnas löner som går åt till reklamationshantering samt lagerarbete för 

reklamerade order.  

Dock är det inte en stor kostnad som lagerarbetarna kostar per order, men lagerarbetarna 

kostar förhållandevis mycket pengar om året tillsammans. Nyckeltalet hade då kunnat 

ändras till att se ut såhär 

 

𝐾𝐵𝐾(𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑)

𝐿ö𝑛 𝑓ö𝑟 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑘𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑎𝑟𝑒
 

 

Om kostnaden för reklamationer som har med fel produktkvalitet att göra ställs mot 

totala kvalitetsbristkostnader, skulle nyckeltalet se ut såhär. 

 

𝑅𝑒𝑘𝑙𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 ℎ𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑡𝑡 𝑔ö𝑟𝑎

𝐾𝐵𝐾
 

 

Vidare kan kvalitetsbristkostnaderna ställas mot andra baser som totala kostnader för 

att ge en bild av hur stor del av alla totala kostnader som består av 

kvalitetsbristkostnader. 

 



Analys 

33 

𝐾𝐵𝐾

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟
 

 

Antalet reklamationer kan ställas som bas mot totalt skickade orderrader för att se hur 

stor del av alla orderrader som skickas som blir reklamerade. 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑐𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟
 

 

Bufab köper in olika typer av produkter och använder sig av olika leverantörer. Om 

reklamationerna istället fördelas på dessa ser nyckeltalen ut såhär. 

 

𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑠𝑜𝑟𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟
 

 

Nyckeltalet ger en bild av hur många av en specifikproduktsort som reklameras. 

 

𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑡𝑎 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟
 

 

Nyckeltalet kan indikera vilka specifika leverantörer som orsakar Bufab Holding flest 

reklamationer.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens empiri. Inledningsvis 

presenteras det resultat studien gett, följt av en resultat- och metoddiskussion. Vidare 

dras slutsatser kring resultat samt diskussioner. Slutligen framförs slutsatser som 

dragits under arbetsgången, rekommendationer och vad företaget kan arbeta vidare 

med.  

6.1 Resultat 

Datainsamlingen från Bufabs reklamationer visar att flest reklamationer uppstår från 

lageravdelningen (21 %) och när Bufabs leverantörer gör fel (41 %). Orsakerna till 

reklamation som förekommer mest frekvent år 2014 är fel produktkvalitet (44 %, 326 

st) och fel produkt skickad (25 %, 188 st). Totalt är 1844 reklamationer uppmätta från 

kund mellan åren 2012-2015. Alla reklamationsärenden fylls inte in i systemet, speciellt 

inte när systemet var nytt och arbetarna var vana vid det gamla sättet. Därför gjordes 

beräkningar på reklamationerna från kund år 2013 och 2014.  

Vidare undersöktes Bufabs processer för att hitta kostnadsbärare till 

kvalitetsbristkostnaderna. En kostnadsbärare hittades i processen för ankommande gods 

som var kontrollkostnader för när det blir fel från leverantör.  

Kostnadsbärarna varierade bland annat beroende på om det var Bufab som hade gjort 

fel eller om det var leverantören som hade gjort fel. När Bufab hade gjort fel så blev 

kostnadsbärarna sorteringskostnader och kostnader för inhyrd extra personal. När det 

var Bufabs leverantörer som hade gjort fel så blev kostnadsbärarna kontrollkostnader. 

Kostnader som alltid uppstod var lönekostnader för försäljare och lagerarbetare. 

Lagerarbetarna kostar i lönekostnader när dessa skickar om orderrader som reklamerats 

och hanterar reklamationer. Transportkostnader och kostnader för inhyrdpersonal 

uppkom bara i vissa fall. Om orsaken var fel produktkvalitet så hanterade 

kvalitetsteknikerna reklamationen och gjorde en 8D-analys på denna.  Det uppstod då 

en lönekostnad för kvalitetstekniker. 

Uträkningarna visade att Bufabs totala uppmätta synliga kvalitetsbristkostnader blev 

4,7 Mkr. I paretodiagrammet för reklamationer från kund år 2014 blev det tydligt att 

största orsaken till kvalitetsbristkostnaderna kommer ifrån orsaken fel produktkvalitet.   

Nyckeltalen för kvalitetsbristkostnader skapades med olika baser för att försöka ge 

kvalitetsläget en rättvis bild. Basen som användes först var med lönekostnader för 

kvalitetstekniker, försäljare och lagerarbetare då kvalitetsbristkostnaderna till största 

del består av lönekostnader. Nyckeltalet ger då en indikation på hur stor del av dessa 

arbetares tid vars löner är som bas, som går till reklamationshantering och till omarbete. 

Lagerarbetarna utgör dock inte en stor del av kvalitetsbristkostnaderna, men utgör en 

förhållandevis stor del i basen för nyckeltalet. Därför skapades ett nytt nyckeltal där 

lagerarbetarnas kostnader var helt uteslutna. Då återstod bara lönerna för 

kvalitetsteknikerna och försäljarna. Kvalitetsbristkostnaderna ställdes också mot 

Bufabs totala kostnader. Detta nyckeltal ger en bild av hur stor del av företagets totala 

kostnader som består utav kvalitetsbristkostnader. Reklamationerna ställdes också mot 

det totala antalet skickade order. Detta var för att ge en bild av hur stor del av alla order 

som skickas, reklameras. 
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6.2 Resultatdiskussion 

När företagets kvalitetsbristkostnader skulle räknas ut insåg författarna ganska snabbt 

att det inte går att räkna på datan som fanns i reklamationssystemet. Detta var för att 

datan som behövs för att räkna ut kostnader som till exempel lönekostnader och 

transportkostnader inte återfinns i reklamationssystemet.  

Det gjordes en uppskattning av sex arbetare av sju på kvalitetsavdelningen för hur ofta 

kvalitetsteknikerna jobbade med reklamationer. Sjunde kvalitetsteknikern som inte var 

med på mötet räknades bort helt, även att denne person också hanterar reklamationer.  

Vidare så kommer dessa procentsatser som har uppskattats ändras med tiden. Det 

kommer reklamationsantalet också att göra. Det är dock författarnas åsikt att om inte 

processen för reklamationshantering ändras så borde en reklamation kosta lika mycket 

i snitt hela tiden. Detta är för att om det totala antalet timmar som det jobbas med 

reklamationer till exempel sjunker, så borde också logiskt sett antal reklamationer 

sjunka. Då är det som sagt förutsatt att processen för reklamationshantering ser likadan 

ut. En reklamation för till exempel produktkvalitet borde därför kosta företaget i 

kvalitetsteknikers lönekostnad ungefär 9400 kr. Kostnaden borde bli så stor oberoende 

för hur antalet reklamationer ser ut och hur ofta anställda jobbar med 

reklamationshantering.  

En 8D-analys görs när reklamationer hanteras. En sådan görs kortfattat för att hitta 

rotorsaken till problemet, korrigera problemet som har uppstått, hitta kortsiktiga och 

långsiktiga lösningar till problemet. När företaget jobbar på att hitta långsiktiga 

lösningar till ett problem kan detta räknas som förebyggande kvalitetsarbete. 

Förebyggande kvalitetsarbete ska enligt Lars Sörqvist inte mätas utan ingå som en 

integrerad del i verksamheten. I detta examensarbete har förebyggande kostnader 

kommit med i beräkningarna. 

I beräkningarna användes företagets uppskattade värde för en genomsnittlig 

transportkostnad på 50 kr. Det gjorde författarna för att det värde som först räknades ut 

uppgick till 9 kronor. Dock så skulle kostnaden per orderrad egentligen bli mycket 

större enligt försäljningschefen och företagets transportansvariga. Detta var för att när 

expresstransporter sker så kan en orderrad transporteras individuellt till Asien som 

exempel. Kostnaden kommer då att överstiga 50 kronor med råge. 

Konsekvensen av arbetets beräkningar av reklamationskostnader gör att företaget nu 

kan sätta en ungefärlig kostnad på hur mycket varje reklamation kostar. Nyckeltalen 

som är skapade kan användas som förhandlingsmaterial om Bufab visar på bra siffror. 

Om arbetet är utfört på ett användbart sätt för Bufab så kan företaget använda 

arbetsmallen och implementera den i andra företag i Bufab koncernen.  

Slutresultatet ger endast en del av de totala kvalitetsbristkostnaderna som finns inom 

företaget. För att få en helhetsbild måste även de dolda kvalitetsbristkostnaderna 

identifieras och prissättas. Arbetet saknar även en del synliga kvalitetsbristkostnader 

som det inte fanns möjlighet till att kartlägga på grund av informationsbrist. Vetskapen 

finns om att till exempel sorteringskostnader finns, men som inte har kartlagts. 
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6.3 Metoddiskussion 

När första frågeställningen ” Hur ser kvalitetsbristkostnaderna som är kopplade till 

Bufabs reklamationer ut idag, och var uppstår de?” besvarades, användes 

metodverktyget ”De sju förbättringsverktygen” och styckeskostnadsmodellen. Från De 

sju förbättringsverktygen användes datainsamling, uppdelning och ett paretodiagram.  

När datainsamling gjordes i form av intervjuer och dokumentstudie besvarade detta 

många frågetecken som behövdes besvaras för att få fram ett resultat. För att få ett mer 

korrekt resultat hade det behövts fler intervjuer med fler anställda och en komplettering 

av observationer. Arbetet hade kunnat börja med att författarna gjorde egna 

observationer vilket hade gett en mer korrekt bild av läget. Men när en del av 

frågeställningen är att kostnaderna kontinuerligt ska kunna mätas så funkar det inte med 

observationer. Därför var det bra att leta i det som redan fanns och istället ge förslag på 

hur Bufab kan optimera sitt mätsystem i produktionen.  

Datainsamlingen från processerna var från början tänkt att ge kostnadsbärare till olika 

kostnader. Dock gav processanalysen inte mycket mer än en överblick för hur det ser 

ut i aktuella processer.  

Intervjuerna var av stor betydelse för att få förståelse hur processerna funkade, hur 

produktionen i sig funkade och för att kunna räkna ut några kostnader överhuvudtaget. 

Om utgångsläget bara hade varit reklamationssystemet hade inga kostnader kunnat 

räknas ut. Det var kombinationen av intervjuer och reklamationssystemet som bidrog 

till resultatet.  

Styckeskostnadsmodellen fungerade för att räkna ut kvalitetsbristkostnaderna med 

hjälp av frekvensen fel och genomsnittliga kostnaden per feltyp. Frekvensen fel kunde 

i detta fall översättas till antalet reklamationer och genomsnittlig kostnad per feltyp 

kunde översättas till genomsnittlig kostnad per reklamationstyp.   

Det svåra i arbetet låg inte i att identifiera olika kostnader utan i att bestämma hur stora 

kostnaderna var för olika kostnadsbärare. Att till exempel räkna ut lönekostnad per 

reklamation var svårare än författarna hade tänkt sig. Det var inte svårt att räkna med 

uppskattningarna. Det svåra ligger i att göra en tillförlitlig mätning. Mätningen var svår 

att göra för att varje reklamation tar olika lång tid att hantera vilket gör det svårt att 

mäta till exempel varje del i en process.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 

Den totala kvalitetsbristkostnaden uppgick till 4,7 miljoner kr exklusive 

sorteringskostnader, expresstransportkostnader, kostnader för inhyrd personal, 

kostnaden för lagerarbetare i lön som hanterar reklamationer, kontrollkostnader och 

dolda kvalitetsbristkostnader. Därför dras slutsatsen att totala kvalitetsbristkostnaderna 

är större än 4,7 miljoner kronor.  

I reklamationssystemet skulle beräkningar kunna utföras automatiskt för till exempel 

kasserade produkter där avtal inte står för kassaktionskostnaderna. På så sätt skulle man 

kunna samla alla uträkningar i reklamationssystemet och automatiskt få en siffra på hur 

mycket reklamationerna kostar var för sig. 

Företaget kan göra en mer exakt mätning av hur mycket respektive arbetare jobbar med 

reklamationshantering för att få ett exaktare resultat. Det går också att uppskatta/mäta 

hur stor del av reklamationshanteringen som är förebyggande arbete som inte ska räknas 

med i kvalitetsbristkostnaderna.  
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En 8D-analys görs på varje reklamation som avser fel produktkvalitet i nuläget. Ett 

förslag till företaget är att börja göra en 8D-analys på processerna där det oftast uppstår 

fel och där de största kostnaderna uppstår. Detta för att sedan systematiskt jobba sig 

neråt till de processer som orsakar minst kostnader. Tanken är att det ska bli mindre 

tidskrävande och att företaget prioriterar störst problematik först. 

I resultatet uppgår totala uppmätta synliga kvalitetsbristkostnader till 4,7 miljoner 

kronor varav 3,8 miljoner kommer från orsaken fel produktkvalitet. Fel produktkvalitet 

uppstod i störst mängd när Bufabs leverantörer är orsaken till reklamation. Det är då 

författarnas åsikt att Bufab borde se över inköpsprocesser, eller säkra kvaliteten hos 

sina befintliga leverantörer då det onekligen är denna kvalitetsbristkostnad som är 

störst.  

Dock så är mätningen gjord endast på reklamationer. Enligt Lars Sörqvist så ska ett 

företag se upp med att dra slutsatser om vad som bör prioriteras på grund av bara denna 

mätning. Det finns en risk att företaget gör suboptimeringar då som kommer att kosta 

företaget mer pengar än vad det kommer att hjälpa företaget. [1] 

6.5 Vidare arbete för Bufab 

Vidare finns det synliga kostnader som inte har kartlagts. Dessa är kontrollkostnader, 

lönekostnader för lagerarbetare som hanterar reklamationer och sorteringskostnader. 

Företaget kan göra en mer exakt mätning av hur mycket respektive arbetare jobbar med 

reklamationshantering för att få ett exaktare resultat. Det går också att uppskatta hur 

lång tid som kvalitetsavdelningen jobbar med förebyggande arbete och räkna bort tiden 

från kvalitetsbristkostnaderna.  

Det går också att kolla hur stora kostnader som uppkommer när expresstransporter sker 

för att försöka sätta en kostnad på dessa. Kostnaden för lagerarbetare som hanterar 

reklamationer går också att uppskatta och sätta ett pris på.  
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Bilaga 2  Ankommande gods 
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Bilaga 3 MPS 
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Bilaga 4  Plockloopen 
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Bilaga 5 Vägning och packning 
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Bilaga 6  Reklamationsprocessen från kund 
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Bilaga 7  Reklamationshanteringsprocessen till leverantör 

 


