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     Abstract 

Purpose – The purpose of this study is to investigate how an enterprise resource 

planning system in manufacturing companies can be used as a tool to document, 

measure, analyze and monitoring traditional cost of poor quality to make the 

management process more efficient. In order to fulfill the purpose of this study the 

following three research questions were formulated: 

 

1. Which activities are included in the management process of traditional cost of 

poor quality? 

2. Which problems and challenges exist in the management process of traditional 

cost of poor quality? 

3. How can the existing problems and challenges in the management process of 

traditional cost of poor quality be managed in an enterprise resource planning 

system? 

Method – To achieve the purpose of this study, a literature study of the specific 

problem was conducted. Besides that, a case study was conducted at a manufacturing 

company. This case study was done in order to apply the theoretical framework at the 

empirical findings that was conducted at the company. The empirical data were 

collected through interviews, observations and document studies, which provided a 

basis for analysis.  

 

Findings – The activities included in the management process of traditional cost of 

poor quality have been detected. In addition, the problems and challenges in the 

management process has been identified. Further, it has been described how the 

existing problems and challenges can be managed in an enterprise resource planning 

system. This is managed by structured documentation through the analyse tool 5W2H, 

which provides a basis for measuring distribution parameters and relation figures. 

Finally, the causes of failure and large costs can be analysed and monitored through 

the tools pareto chart, fishbone diagram and 5 Why. 

 

Implications – The methods and tools that has been suggested in order to make the 

management process of traditional cost of poor quality more efficient have different 

characteristics, which means that the difficulty of integrating these tools in an 

enterprise resource planning system differs. It is important that each specific 

organisation consider their individual problems and challenges before integrating the 

management process of traditional cost of poor quality in an enterprise resource 

planning system. 

 

Limitations – The aim of this study was to create a deeper understanding for the 

problem area by study a case. A single case study, however, might be an unsecure 

method for creating a generalizable result. Therefore, further case studies should have 

been done. The management process that has been described is limited to companies 

with similar conditions as the case company.   

 

Keywords – Traditional cost of poor quality, enterprise resource planning system, 

documentation, measuring, analyze and monitoring 



 

 

 

 

Sammanfattning 

Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka hur affärssystem i tillverkande 

företag kan användas till att dokumentera, mäta, analysera och följa upp traditionella 

kvalitetsbristkostnader för att effektivisera hanteringsprocessen. För att uppfylla syftet 

har följande tre frågeställningar formulerats: 

 

1. Vilka aktiviteter ingår i hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader i tillverkande företag? 

2. Vilka problem och utmaningar finns i hanteringsprocessen av 

traditionella kvalitetsbristkostnader? 

3. Hur kan de problem och utmaningar som finns i hanteringsprocessen 

av traditionella kvalitetsbristkostnader behandlas i ett affärssystem? 

Metod – För att uppnå studiens syfte har litteraturstudie kring problemområdet 

genomförts. Därtill har en fallstudie på ett tillverkande företag genomförts. Denna 

fallstudie genomfördes för samla in empiri. Empiri samlades in genom intervjuer, 

observationer och dokumentstudier, vilket utgjorde en grund för analys.  

   

Resultat – De aktiviteter som ingår i hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader har påvisats. Vidare har problem och utmaningar i 

hanteringsprocessen identifierats. Slutligen har det redogjorts för hur ett affärssystem 

kan behandla de problem och utmaningar som identifierats i hanteringsprocessen. 

Denna behandling sker genom strukturerad dokumentation med hjälp av 

analysverktyget 5W2H, vilket sedan ligger till grund för mätning som baseras på 

fördelningsparametrar och relationstal. Slutligen kan felorsaker och stora 

kostnadsställen analyseras och följas upp med hjälp av verktygen paretodiagram, 

fiskebensdiagram och 5 Why.  

 

Implikationer – De metoder och verktyg som föreslagit för en effektivare 

hanteringsprocess av traditionella kvalitetsbristkostnader är av olika karaktär, vilket 

innebär att svårigheten att integrera dessa verktyg i ett affärssystem varierar. Det är 

viktigt att varje specifik verksamhet beaktar deras individuella problem och 

utmaningar när hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader integreras 

i ett affärssystem.  

 

Begränsningar – Målet med studien har varit att skapa djupare förståelse för 

problemområdet genom att studera ett fall. Denna studie har endast omfattat en 

analysenhet vilket kan ses som en begränsning. För att uppnå ett mer generaliserbart 

resultat borde ytterligare fallstudier genomförts. Den hanteringsprocess som beskrivs 

är begränsad till verksamheter med liknande förutsättningar som fallföretaget.  

 

Nyckelord – Traditionella kvalitetsbristkostnader, Affärssystem, Dokumentation, 

Mätning, Analys och Uppföljning  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till kvalitetsbristkostnader och de problem som vanligen 

finns i hanteringen av dessa. Kapitlet ger även en bakgrund till ett affärssystems 

funktion och syfte. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill 

beskrivs studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 
God kvalitet resulterar i förhöjd produktivitet, bättre kostnadseffektivitet och ofta till 

en större efterfrågan på de produkter som företag erbjuder (Sörqvist, 1998). Sandholm 

(2008) menar att en grundläggande aspekt av en produkts kvalitet är att den ska vara 

lämpad för avsedd användning. Vidare förklarar Sörqvist (1998) att kvalitet inte bara 

handlar om den produkt företag tillhandahåller, kvalitet ska uppnås i företagets alla 

led, vilket kallas totalkvalitet. Kvalitetsbrister kan leda till flera olika typer av 

kostnader. 

 

Klefsjö (2011) beskriver att kvalitetskostnad är ett begrepp som enkelt kan feltolkas 

då det signalerar att det är kvalitet som kostar. Det kostar visserligen med 

investeringar i förebyggande åtgärder, men det som kostar mer är brist på kvalitet. Det 

som kostar är att producera ofullständiga enheter så att omarbete eller ersättning i 

olika former blir nödvändigt (Mahmood et al., 2014). Istället för kvalitetskostnad bör 

därför begreppet kvalitetsbristkostnad användas (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Kvalitetsbristkostnader i en organisation kan enkelt beskrivas som de kostnader som 

uppstår på grund av fel och brister i arbetsflöden(Sörqvist, 1998), se Figur 1. Ett 

företags kvalitetsbristkostnader är ofta större än vad som förmodas (Klefsjö, 2011).  

 

Enligt Sörqvist (1998) kan kvalitetsbristkostnader delas in i fyra olika kategorier: 

kontrollkostnader, interna felkostnader, externa felkostnader och förebyggande 

kostnader. Kontrollkostnader omfattar kostnader rörande kontroll, inspektion, 

övervakning och revision. Interna felkostnader kan exempelvis vara kostnader för 

omarbete, kassationer, förseningar och felanalyser. Externa felkostnader kan i sin tur 

vara i form av reklamationer, garantier, återkallanden och rabatter.  
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Figur 1 Kvalitetsbristkostnader  

 

Kvalitetsbristkostnader kan likställas med ett isberg, se Figur 2. Detta innebär att flera 

kostnader är så pass svåra att mäta att de i princip är dolda. Kostnader för dåliga 

möten, förlust av potentiella kunder, extra lager och förlorad goodwill är exempel på 

dolda kvalitetsbristkostnader. Sörqvist (1998) menar att merparten av de 

kvalitetsbristkostnader som uppstår i tillverkande företag är kopplade till 

produktionen, exempelvis kassationer, omarbete och reklamationer. Dessa 

kvalitetsbristkostnader benämner Sörqvist (1998) som traditionella 

kvalitetsbristkostnader och dessa är synliga. 

 

 

 
Figur 2 Isberget (Sörqvist, 1998) 

 

Företag som vill förbättra sin kvalitet och därmed minska kostnaderna för dålig 

kvalitet måste arbeta med att ta fram uppgifter om kvalitetsbristkostnaderna för att 

sedan analysera dessa uppgifter (Sandholm, 2008). Företag bör beakta att 
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uppföljningen av kvalitetsbristkostnader inte i sig löser några kvalitetsproblem 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Det går i regel inte att ur uppföljningssystemet hitta 

specifika förslag till åtgärder. Systemet indikerar bara var inom företaget det bör 

sökas efter problem. Dessutom tar det tid från det att ett problem uppstår till dess att 

det registreras i ett system för kvalitetsbristkostnader (Sandholm, 2008). 

 

I dagsläget fungerar affärssystem som en ryggrad i många organisationer och har 

under en längre tid haft en stor betydelse för hur styrning och informationsbehandling 

utförs (Hedman, Nilsson & Westelius, 2009). Det övergripande syftet med 

affärssystem att effektivisera hela organisationen vilket uppnås genom två olika 

element, nämligen förbättring av beslutskvalitet och effektivisering av processer 

(Magnusson & Olsson, 2009). Affärssystemets fördelar kan delas upp i fem 

kategorier, operativa; lednings; strategiska; IT-infrastruktur samt organisatoriska 

fördelar. Vidare förklaras att dessa fördelar innefattar förkortade ledtider, minskade 

kostnader, förbättrad produktivitet och kvalitet och en förbättrad kundservice 

(Ragowsky & Somers, 2002)  

1.2 Problembeskrivning 
Crandall och Julien (2010) menar att strävan efter att öka kvaliteten kräver ledningens 

stöd och en integrerad strategi för att mäta och förbättra kvalitet. Forskning tyder på 

att tillverkande företag genomsnittligen har kvalitetsbristkostnader motsvarande 15 

procent av omsättningen, med ett intervall från fem till 35 procent vilket är tillräckligt 

för att de flesta företagsledningar ska uppmärksamma kvalitetsbristkostnaderna 

(Crandall & Julien, 2010). De flesta företag vet inte var deras kvalitetsbristkostnader 

uppstår, på grund av den svårighet som finns i att mäta dessa kostnader (Crandall & 

Julien, 2010). Sörqvist (1998) beskriver att traditionella kvalitetsbristkostnader ofta 

beror på akuta problem. Då företag expanderar och stiger i omsättning leder detta till 

ökade kostnader och i synnerhet till onödiga kostnader samt bristfälligt 

resursutnyttjande (Magnusson & Olsson, 2009).  

 

Sörqvist (1998) menar att den stora utmaningen företag står inför är att hantera 

dokumentation, mätning, analys och uppföljning av traditionella 

kvalitetsbristkostnader. Flera företag har valt att mäta kvalitetsbristkostnader genom 

att bygga mätsystem där medarbetarna ska rapportera problem och brister. I vissa fall 

baseras dessa mätsystem på det ekonomiska redovisningssystemet och andra 

rapportsystem, som vanligen utökats för att också kunna mäta kvalitetsbristkostnader. 

Vissa företag bygger istället nya mätsystem i form av blankett- eller PC-system 

särskilt för mätning av kvalitetsbristkostnader (Sörqvist, 1998). Dock glömmer många 

företag bort att i förväg bestämma vad uppmätt information ska användas till och har 

därmed inte heller anpassat mätmetoderna efter detta. Vissa företag ger intryck av att 

främst ha som mål att få ut regelbundna rapporter och inte att kunskapen ska utnyttjas 

till förbättringar (Sörqvist, 1998). 

 

Sörqvist (1998) beskriver att befintliga redovisningssystem vanligen fungerar dåligt 

för mätning av kvalitetsbristkostnader. Ekonomisystemens normala uppläggning av 

konton och kostnadsställen är olämplig för mätning av kvalitetsbristkostnader genom 

att dessa inte separeras. Möjligheten att anpassa ekonomisystemen för internt 

användande är alltför liten. Övriga felrapporteringssystem är ofta svåra att utnyttja, 

eftersom de i många fall är interna och inte stämmer överens med varandra. I vissa 
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fall beror problemen på att inrapporteringsrutinerna är dåligt beskrivna, kunskapen 

hos användarna otillräcklig samt att det lämnas stort utrymme till att göra fel 

(Sörqvist, 1998). Användandet av separata system försvåras ofta på grund av att 

användarna anser att det extra arbetet är för ansträngande. Generellt upplevs också 

problem med att systemen inte används på det sätt som planerat och därmed påverkas 

kvaliteten på resultatet (Sörqvist, 1998). 

 

Enligt Hedman et al. (2009) är affärssystemet ett viktigt verktyg där företagsledningen 

måste säkerställa att detta verktyg utnyttjas till sin fulla kapacitet genom att 

kontinuerligt utbilda användarna samt att expandera systemets användningsområden. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att ett tillverkande företags kvalitetsbristkostnader 

kan motsvara upp till 35 procent av omsättningen. Vidare framgår att traditionella 

kvalitetsbristkostnader kan bero på akuta problem. Därtill framgår att ett 

affärssystems ägare bör säkerställa att affärssystemets potential utnyttjas till fullo 

genom att bland annat expandera dess användningsområden. Slutligen framgår det att 

den stora utmaningen företag står inför är att hantera dokumentation, mätning, analys 

och uppföljning av traditionella kvalitetsbristkostnader. Dessa steg har författarna valt 

att benämna hanteringsprocessen. Därmed är syftet med denna studie: 

 

Att undersöka hur affärssystem i tillverkande företag kan användas till att 

dokumentera, mäta, analysera och följa upp traditionella kvalitetsbristkostnader för 

att effektivisera hanteringsprocessen av dessa.  

 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. Det första steget 

för att uppnå syftet är att identifiera vilka aktiviteter som ingår i hanteringsprocessen. 

Därmed är studiens första frågeställning: 

 

[1] Vilka aktiviteter ingår i hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader i tillverkande företag? 

 

Efter att aktiviteter i hanteringsprocessen har påvisats är det andra steget för 

att uppnå syftet att identifiera eventuella problem och utmaningar i de 

aktiviteter som ingår i hanteringsprocessen. Därmed är studiens andra 

frågeställning:  

 

[2]Vilka problem och utmaningar finns i hanteringsprocessen av 

traditionella kvalitetsbristkostnader? 

 

Efter att problem och utmaningar i hanteringsprocessen identifierats är det 

tredje steget för att uppnå syftet att undersöka hur dessa kan behandlas i ett 

affärssystem. Därmed är studiens tredje frågeställning: 

 

[3]Hur kan de problem och utmaningar som finns i 

hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader behandlas 

i ett affärssystem? 
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För att besvara frågeställningarna och således uppfylla syftet kommer en fallstudie att 

genomföras på ett tillverkande företag.  

 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Fokus för studien kommer vara att undersöka hur hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader sker i tillverkande företag samt att undersöka hur detta kan ske 

i ett tillverkande företags affärssystem. Studien kommer utesluta övriga 

kvalitetsbristkostnader som kan uppstå i ett tillverkande företag. Figur 3 nedan 

illustrerar de kvalitetsbristkostnader som kan existera hos ett tillverkande företag och 

vilka områden denna studie kommer att fokusera på (Sörqvist, 1998). Studien kommer 

fokusera på de rödstreckade rutorna, nämligen reklamationer, omarbete och 

kassationer.  

 

 
Figur 3 Studiens avgränsningar (Sörqvist, 1998) 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad i sex kapitel och inleds med ett introduktionskapitel där 

studiens bakgrund och problemformulering beskrivs. Därefter beskrivs studiens syfte 

och frågeställningar. Rapportens andra kapitel inleds med att beskriva studiens 

tillvägagångssätt för insamling av empiri, fortsättningsvis beskrivs hur insamlad 

information och empiri har analyserats. Avslutningsvis redovisas hur studien ska nå 

en hög validitet och reliabilitet. 

 

Det tredje kapitlet innehåller ett teoretiskt ramverk där begrepp och fakta relaterat till 

problemområdet framförs. Detta ligger till grund för resultat och analys. I det fjärde 

kapitlet presenteras insamlad empiri. Kapitlet inleds med en nulägesbeskrivning av 

fallföretaget för att sedan presentera en verksamhetsbeskrivning och hur 

hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader ser ut på fallföretaget. 

 

Det femte kapitlet inleds med en beskrivning av analysdelen som har byggts upp 

baserat på empirin från kapitel fyra. Detta är grunden för jämförelse av teori och 

empiri som i sin tur ligger till grund för studiens resultat. Kapitel sex innefattar 
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resultat, diskussion och slutsatser. Kapitlet hanterar diskussioner kring författarnas 

metodval samt positiva och negativa aspekter kring dessa metodval. Avslutningsvis 

diskuteras studiens resultat samt författarnas rekommendationer.  
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod  
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som användes 

för att besvara studiens frågeställningar. Figur 4 beskriver kopplingen mellan studiens 

frågeställningar och de metoder som användes.  

 

 

Figur 4 Koppling mellan frågeställning och metod 

 

För att besvara studiens frågeställningar har en litteraturstudie och en fallstudie 

bestående av intervjuer, observationer och dokumentstudier genomförts. För att 

besvara studiens första frågeställning fokuserade litteraturstudien inledningsvis på att 

få fram information om vad traditionella kvalitetsbristkostnader är, vad en process 

består av samt vilka aktiviteter som kan ingå i hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader. Vidare fokuserade fallstudien på att få fram information om 

hur denna hanteringsprocess kan se ut i tillverkande företag.  

 

För att besvara studiens andra frågeställning inriktades litteraturstudien på att få fram 

information om vilka eventuella problem och utmaningar som kan finnas i 

hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader. Vidare fokuserade 

fallstudien på att identifiera de problem och utmaningar som tillverkande företag kan 

ha i hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader.  

 

För att besvara studiens tredje frågeställning inriktades litteraturstudie på att få fram 

information om affärssystem och dess syfte samt för att samla information om hur 

traditionella kvalitetsbristkostnader kan hanteras på ett effektivt sätt. Därtill 

fokuserade fallstudien på att få fram information om hur de problem och utmaningar 

som finns i hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader kan behandlas 

med hjälp av ett affärssystem.  
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2.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen har delats in i följande områden: undersökning av lämpligt område, 

problemformulering, val av metod, litteraturstudie, fallstudie, analys av empiri och 

rapportskrivning, vilket illustreras i Figur 5. 

 
Figur 5 Arbetsprocessen 

Som påvisas i Figur 5 så var studiens utgångspunkt att undersöka ett lämpligt område. 

Vidare så formulerades syftet med studien. Syftet benades sedan ut i tre 

frågeställningar, dessa frågeställningar skapade en god grund till att formulera och 

utveckla både bakgrund och problembeskrivning. Vidare valdes lämpliga metoder för 

att uppfylla studiens syfte. Litteraturstudien har skett löpande för att få en bredare och 

mer djupgående förståelse kring traditionella kvalitetsbristkostnader och affärssystem.  

 

För att få en starkare förståelse kring studieområdet har en fallstudie genomförts på 

ett tillverkande företag. Genom denna fallstudie har empirisk data samlats in och 

sedan analyserats med stöd av det teoretiska ramverket. Insamlad data från 

fallföretaget har tagits fram genom intervjuer, observationer och dokumentstudier 

vilket kontinuerligt har analyseras under fallstudiens gång. 

2.3 Ansats  
Författarna använde ett deduktivt angreppssätt. Patel och Davidson (2012) beskriver 

att deduktion innebär att författarna utifrån allmänna principer och befintliga teorier 

skapar slutsatser om enskilda händelser. Ett deduktivt angreppssätt valdes då det finns 

befintliga teorier och modeller inom ämnesområden, vilket innebär att det inte är 

nödvändigt att ta fram nya teorier för att uppnå syftet.  

 

Författarna använde sig av kvalitativa metoder för att samla in empiri. Kvalitativa 

metoder är baserade på strukturerad data som kan hämtas från intervjuer, 

observationer och dokumentstudier. Den data som samlats in har tolkats och 

analyserats för att kunna besvara studiens frågeställning och på så sätt uppfylla 

studiens syfte. Eftersom flera personer på olika positioner intervjuats har det skapats 

en tydligare bild av studiens problemområde (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).  

 

2.4 Fallstudie 
För att kunna besvara studiens frågeställningar har en fallstudie genomförts. Patel och 

Davidson (2012) förklarar att en fallstudie omfattar en undersökning av en mindre 

grupp, exempelvis en mindre grupp individer eller en organisation. Fortsättningsvis 
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beskrivs det att information av olika typer samlas in för att ge en god förståelse för det 

aktuella fallet. Författarna har valt att genomföra en fallstudie på grund av att det ger 

möjligheten att djupare studera och analysera ett specifikt problem under en 

begränsad tid (Bell, 2015).   

  

För att möjliggöra analys av nuvarande hanteringsprocess gentemot en förbättrad 

hanteringsprocess har de teoretiska metoderna testats mot fallföretagets metoder. 

Fallstudien var av holistisk karaktär då den endast omfattar en analysenhet (Yin, 

2007; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Analysenheten var i detta fall 

hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader i tillverkande företags 

affärssystem. Fallföretaget är ett multinationellt industriföretag där deras omsättning 

ökat kraftigt under det senaste året vilket har medfört högre kvalitetsbristkostnader. 

Problemområdet är vanligt inom tillverkande företag vilket gör denna studie intressant 

(Sörqvist, 1998).  

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling består dels av en litteraturstudie och dels utav insamling av 

empirisk data från fallstudien. Det teoretiska ramverket grundar sig på 

litteraturstudier. Det teoretiska ramverket har sedan jämförts med empiri som samlats 

in med hjälp av intervjuer, observationer och dokumentstudier.  

2.5.1 Litteraturstudier 
En litteraturstudie har genomförts i syfte att samla teorier och modeller inom 

ämnesområdet. De insamlade teorierna från litteraturstudien har skapat det teoretiska 

ramverket som i sin tur har legat till grund för att besvara studiens frågeställningar. 

För att hitta relevant litteratur har författarna använt sig av sökmotorerna primo, 

google scholar och scopus där det har sökts på ämnesord, vilka illustreras i Figur 6. 

De böcker som använts för utformningen av det teoretiska ramverket har innefattat 

områdena affärssystem och kvalitetsbristkostnader. 

 
Figur 6 Sökord 

2.5.2 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes där fokus låg på att få en djupare och mer detaljerad förståelse 
kring kvalitetsbristkostnader och affärssystemet på fallföretaget. Fördelen med 
intervjuer är att det är enkelt att ställa följdfrågor vid behov för att utveckla svaret 
(Bell, 2015). När insamling av information sker måste två aspekter beaktas. Den 
första aspekten är standardisering, hur stort ansvar lämnas till intervjuaren när det 
gäller frågeformuleringen. Den andra aspekten är grad av strukturering vilket innebär 
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i vilken utsträckning intervjupersonen får tolka frågor fritt beroende på egen 
inställning och tidigare erfarenheter (Patel & Davidson, 2012).  

Författarna har använt sig av semi-strukturerade intervjuer, då intervjuarna saknade 
djupare kunskap och erfarenhet kring studieområdet samt för att intervjupersonen 
skulle ha stort utrymme för svar som kan leda till diskussioner. Detta för att skapa en 
hög validitet (Patel & Davidson, 2012). Intervjuunderlag skickades i förväg till 
berörda personer för förberedelser, se Bilaga 1. Semi-strukturerade intervjuer lämpar 
sig då syftet med intervjun är att få fram nya kunskaper inom ämnesområdet, vilket 
överensstämmer med studiens frågeställningar (Justesen & Mik-Meyer, 2011).   

Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av mobiltelefoner och under intervjuerna 
har en författare fört anteckningar på en dator medan den andra författaren har ställt 
frågor. I Tabell 1 nedan förtydligas vilka intervjuer som har genomförts, hur de har 
genomförts samt vilket syfte de haft. På fallföretaget blandas svenska och engelska 
titlar. Vissa har endast engelska titlar vilket också framgår i Tabell 1. 

 

Tabell 1 Genomförda Intervjuer 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 
2016-02-05 Planeringsprocessen 1. Head of Group Quality 

2. Group Controller 
Semi-Strukturerad 2h 

2016-04-04 Affärssystem 1. Group Controller  
2. Finance Department 

Semi-Strukturerad 1h 

2016-04-06 Produktionsprocessen Kvalitetstekniker Semi-Strukturerad 1h 

2016-04-06 Hanteringsprocess 
interna reklamationer 

Kvalitetstekniker Semi-Strukturerad 1h 

2016-04-11 Hanteringsprocess 
externa reklamationer 

1. Group Quality 
Specialist 
2. Quality Manager 

Semi-Strukturerad 1h 

2.5.3 Observationer 
Patel och Davidson (2012) menar att observationer är det främsta metoden för att 

skapa en bild av omvärlden. Observationer av vetenskaplig karaktär måste vara 

välplanerade och den observerade informationen måste registreras systematiskt. Då 

information inom områden som inkluderar beteende i naturliga situationer är 

observationer ett bra verktyg. Ostrukturerade observationer användes för att kunna 

samla in så mycket information som möjligt kring ett specifikt område (Patel & 

Davidson, 2012). Vid samtliga observationer har båda författarna fört anteckningar. I 

Tabell 2 nedan förtydligas vilka observationer som har genomförts, hur de genomförts 

och vilket syfte de haft. Observationerna har genomförts i syfte att få en förståelse för 

fallföretagets hanteringsprocess av traditionella kvalitetsbristkostnader. 

Observationerna har också syftat till att få en förståelse för hur affärssystem använts i 

fallföretagets hanteringsprocess. 
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Tabell 2 Genomförda observationer 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 
2016-04-04 Produktionsprocessen Ostrukturerad 1h 

2016-04-06 Kassera lagerartikel i affärssystem Ostrukturerad 0,2h 

2016-04-11 Skapa omarbetsorder i affärssystem Ostrukturerad 0,2h 

2016-04-11 Dokumentera kundreklamation Ostrukturerad 0,5h 

2015-04-11 Genomgång av kvalitetssystem Ostrukturerad 1h 

2.5.4 Dokumentstudier 
Under studiens gång har dokument i form av rapporter, samlingsfiler och 

målbeskrivningar erhållits, vissa dokument har hämtats ur fallföretagets affärssystem 

och vissa dokument från externa hanteringssystem. De dokument som studerats har 

främst handlat om att skapa en förståelse kring hur dokumentation kring traditionella 

kvalitetsbristkostnader sker och vad den innehåller. I Tabell 3 nedan förtydligas de 

dokumentstudier som genomförts, hur de genomförts och vilket syfte de haft.  

 

Tabell 3 Genomförda dokumentstudier 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 
2016-04-06 Avvikelserapport Kvalitativ 0,5h 

2016-04-11 Kundreklamationer Kvalitativ 1h 

2016-04-11 Målbeskrivning Kvalitetshantering Kvalitativ 1h 

2.6 Dataanalys 
Empirisk data har samlats in i form av intervjuer, observationer och dokumentstudier. 

Empirisk data har kontinuerligt strukturerats och analyserats under studiens gång. 

Analysen i en fallstudie består av att pröva, kategorisera, testa, eller på annat sätt 

kombinera kvalitativa och kvantitativa belägg mot studiens syfte (Yin, 2007). 

Analyserna har utgått från att insamlad data jämförs med det teoretiska ramverket där 

analys och tolkning genomförts, vilket illustreras i Figur 7. De befintliga teorier som 

finns kring hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader har jämförts 

med fallföretagets hanteringsprocess av traditionella kvalitetsbristkostnader, för att 

identifiera aktiviteter, problem och utmaningar i fallföretagets hanteringsprocess i 

förhållande till teorin. Vidare har det analyserats hur dessa aktiviteter, problem och 

utmaningar kan behandlas i ett affärssystem. Yin (2007) beskriver att denna metod 

kallas mönsterpassning och är en av fem olika tekniker för att analysera fallstudier.  
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Figur 7 Studiens dataanalys 

Fallstudien har lett till insamlad empiri genom observationer, intervjuer och 

dokumentstudier medan litteraturstudien resulterat i den teori som legat till grund för 

det teoretiska ramverket. Teoretiska ramverket har legat till grund för den empirin 

som samlats in. Vidare har det teoretiska ramverket kompletterats under studiens gång 

då dataanalysen blivit mer effektiv. Avslutningsvis har dataanalysen skapat ett 

resultat.  

2.7 Trovärdighet 
För att uppnå god reliabilitet och för att kunna kontrollera att undersökningen skett på 

ett trovärdigt sätt har dokumentation av studiens arbetsprocess kontinuerligt 

genomförts i form en strikt tidsplan och utförliga anteckningar. Detta beskrivs av Yin 

(2007) som en förutsättning för god reliabilitet. Därtill har flera metoder använts för 

insamling av data, nämligen intervjuer, dokumentstudier och observationer (Yin, 

2007). På så vis har hög reliabilitet säkerställts genom att slutsatser har dragits baserat 

på flera olika informationskällor. 

 

Enligt Yin (2007) kan validitet delas in i intern och extern validitet. Den interna 

validiteten syftar på hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten, samt om det 

som avses mätas faktiskt mäts. Den interna validiteten har säkerställts genom att 

mönsterpassning har genomförts där insamlad empiri kontinuerligt har jämförts och 

analyserats med teorin. Det teoretiska ramverket har utgått från vedertagen litteratur 

inom ämnet, vilket krävs för att mönsterpassning ska vara en lämplig metod för att 

uppnå intern validitet (Yin, 2007). 

 

Extern validitet syftar på hur pass generaliserbart resultatet från en undersökning är. 

Extern validitet har uppnåtts eftersom många tillverkande företag har problem med 

hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader, och fokus har legat på att 

skapa generella resultat och analyser som kan tillämpas på andra företag med liknande 

förutsättningar 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 

frågeställningar som formulerats. Det teoretiska ramverket inleds med en generell 

beskrivning av vad kvalitetsbristkostnader är. Vidare beskrivs vad en 

processorientering är för något samt hur en sådan kan genomföras. Fortsättningsvis 

beskrivs vad författarna har valt att benämna hanteringsprocessen, denna består av 

dokumentation, mätning, analys och uppföljning av traditionella 

kvalitetsbristkostnader. Slutligen beskrivs det generella syftet med affärssystem samt 

dess fördelar. Författarna har valt att se hanteringen av kvalitetsbristkostnader som 

en process vilket illustreras avslutningsvis i Figur 18.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 

frågeställningar. Figur 8 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och 

använd teori. De områden som frågeställningarna omfattar behandlas i den ordning 

som påvisas i figuren, alltså uppifrån och neråt i trattarna. Storleken på och avståndet 

mellan ”bollarna” har ingen betydelse.   

 
Figur 8 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka aktiviteter ingår i 

hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader i tillverkande företag?” 

kommer följande områden i det teoretiska ramverket beskrivas: 

kvalitetsbristkostnader, processorientering, och hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader. Dessa områden kommer ge en förståelse för hur tillverkande 

företag vanligen hanterar sina kvalitetsbristkostnader. 

 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ” Vilka problem och 

utmaningar finns i hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader?”  

beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: kvalitetsbristkostnader, 

processorientering, hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader. 
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För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen ” Hur kan de problem och 

utmaningar som finns i hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader 

behandlas i ett affärssystem?”  kommer följande områden beskrivas: 

kvalitetsbristkostnader, processorientering, hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader samt affärssystem. Dessa områden kommer att ge en förståelse 

för hur hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader bör gå till i ett 

tillverkande företag där även affärssystemets roll behandlas.   

3.2 Kvalitetsbristkostnader 
Kvalitetsbristkostnader omfattar de totala förluster som uppkommer på grund av att en 

verksamhets processer inte är fullständiga (Sörqvist, 1998). Denna definition 

inkluderar samtliga parametrar som berör kvalitetsbristerna kopplat till en 

verksamhets intäkter, kostnader och tillgångar. Sörqvist (1998) menar att samtliga 

avdelningar och processer inom verksamheten ska beaktas då det är den totala 

kostnaden av samtliga avdelningar såsom administration, tillverkning och leverans 

som sätter priset på produkten eller tjänsten.  

Under 1950-talet introducerades en kostnadsindelning av kvalitetsbristkostnader av 

Feigenbaum (Sörqvist, 1998). Denna indelning hade en grundläggande tanke att 

påvisa att en ökning i förebyggande kostnader skulle resultera i minskning av den 

totala kvalitetskostnaden för en verksamhet. Modellens fyra olika delar innefattar: 

förebyggande kostnader, kontrollkostnader, externa felkostnader och interna 

felkostnader. Enligt Bergman & Klefsjö (2012) definieras dessa olika delar enligt 

följande: 

 Förebyggande kostnader: Kostnader för att undersöka, förbygga och 

reducera riskerna till att ett problem inträffar.  

 Kontrollkostnader: De kostnader för inspektion, övervakning och testning av 

material och produkter så dessa uppfyller de ställda kraven.  

 Interna felkostnader: De kostnader som uppstår i form av kassationer, 

omarbete och förseningar i brist på kvalitet. Dessa kostnader uppkommer 

innan leverans till extern kund. 

 Externa felkostnader: De kostnader som uppstår av brist på kvalitet när 

produkten eller materialet nått extern kund. Denna kategori innefattar 

reklamationer, garantier, böter och goodwill. Sörqvist (1998) menar på att 

denna felkostnad är den mest kritiska kategorin då denna felkostnad når extern 

kund och kan leda till förlorad försäljning och förlorade kunder.  

Dessa fyra kategorier samt ett exempel av en fiktiv verksamhets nuläge och 

målsättning med ökade förebyggande kostnader illustreras i Figur 9. Figuren påvisar 

att en investering i förebyggande kostnader resulterar i en minskning av 

kontrollkostnader, externa felkostnader samt interna felkostnader. 
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Figur 9 Klassificering av Kvalitetsbristkostnader (Sörqvist, 1998, s. 34) 

3.3 Hanteringsprocessen  
Detta kapitel inleds med processorientering, där det beskrivs vad som kännetecknar en 

process. Fortsättningsvis redogörs det för vilka typer av dokumentation som bör 

finnas på ett företag samt hur dessa bör struktureras. Vidare behandlas det hur 

mätning bör genomföras, vilka parametrar som bör användas samt vad som är viktigt 

vid kartläggning av kvalitetsbristkostnader samt uppbyggnad av mätsystem. 

Avslutningsvis redogörs det för vilka verktyg som är lämpliga för analys och 

uppföljning.  

3.3.1 Processorientering 
Tang, Pee, och Iijima (2013) menar att en process kännetecknas av ett nätverk av 

upprepande aktiviteter, som syftar till att skapa värde åt extern eller intern kund. Detta 

kan ge en syn från ett mekanistiskt perspektiv men i verkligheten handlar processer 

om ett lagarbete (Bergman & Klefsjö, 2012). Lagarbete och överenskommande är 

idag extra viktigt i tillverkande företag då det  finns möjligheter för förbättring 

eftersom det redan har uppnåtts stora förbättringar inom de mekaniska delarna. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012) kännetecknas en process av att den: 

 Har en början och ett slut 

 Innefattar en kund och en leverantör 

 Består av nätverk av ingående artiklar 

 Producerar ett värdeskapande resultat  

 Upprepas denna gång efter gång 

Tang, Pee, och Iijima (2013) förklarar att en indelning av processer är vanligast att 

strukturera efter respektive uppgift och slutkund. De processer som har i uppgift att 

uppfylla externa kunders behov kallas för huvudprocesser. Denna process har som 

huvudfokus att skapa värde för framtida eller nuvarande kund genom 

produktutveckling och produktions- och distributionsprocesser. De processer som 

levererar resurser till huvudprocessen kallas för stödprocesser. Dessa processer har 

interna kunder. Avslutningsvis kallas de processer som innefattar beslutsfattande om 

en organisations mål och strategier för ledningsprocesser. Dessa processer innefattar 

strategisk planering, målsättning och revision. Syftet med varje process är att med 

minimala resurser tillfredsställa respektive kund (Tang et al. 2013). Dessa  processer 

illustreras i Figur 10. 
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Figur 10 Processorientering (Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.3.2 Dokumentation 
Det finns två olika typer av dokumentation, nämligen den som styr vad som ska hända 

och den som visar vad som hänt (Persson, 2002). De dokument som styr vad som ska 

hända kan vara arbetsinstruktioner som bidrar till att organisationen blir mindre 

individberoende. De dokument som visar vad som har hänt används just för att 

dokumentera viktiga händelser för att i framtiden kunna gå tillbaka i arkivet för 

uppföljning eller analys. Det är viktigt att spara dokumentation på en strategisk plats 

där den i framtiden ska vara enkel att hitta. På så sätt undviks icke värdeskapande 

aktiviteter som att leta efter eller utreda saker som det redan finns information om 

(Persson, 2002).  

Dokumentationen av kvalitetsbristkostnader är en grundläggande del av 

organisationens hantering av dessa. Information om kvalitetsbristkostnader ska ges till 

de parter som kan påverka kostnaderna. Systemet för dokumentation av dessa 

uppgifter måste anpassas till organisationens verksamhet, storlek och struktur 

(Sandholm, 2008). 

5W2H är en styrande insamlingsteknik som hjälper till att skapa förståelse för ett 

problem samtidigt som det dokumenteras. Detta genom att ta reda på vem som är 

ansvarig (Who), vad som har hänt (What), varför det har hänt (Why), vart det har hänt 

(Where), när det har hänt (When), hur har det har gått till (How) samt hur många eller 

hur mycket det handlar om (How Many) (Schoenfeldt, 2008).  

3.3.3 Mätning 
Mätning av kvalitetsbristkostnader kan brytas ned i två delar, kartläggning och 

uppbyggnad av mätsystem. Vid ett systematiskt förbättringsarbete är det bra att börja 

med att kartlägga kvalitetsbristkostnaderna för att i ett senare skede i 

förbättringsarbetet följa vissa kostnadselement med hjälp av ett mätsystem 

(Sandholm, 2008). 

Kartläggning 

Målet med kartläggningen är att identifiera hela verksamhetens 

kvalitetsbristkostnader. Kartläggningen bygger på den information som finns 

tillgänglig kombinerat med uppskattningar (Sandholm, 2008). Kartläggningen bör 

bedrivas i projektform där flera personer med god kunskap om verksamhetens olika 

delar bör medverka, bland annat personal på chefsposition inom ekonomi och kvalitet. 
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Resultatet av kartläggningen bör sedan demonstreras för företagsledningen för att 

påvisa de stora möjligheter som finns för att förbättra lönsamhet eller 

kostnadseffektivitet genom att minska kvalitetsbristkostnaderna (Sandholm, 2008). I 

Figur 11 illustreras de steg som bör ingå i kartläggningen av kvalitetsbristkostnader. 

Det är uppdelat i fyra olika kategorier, nämligen, förberedelse, planering, 

genomförande och efterarbete.  

 
Figur 11 Metod för kartläggning av kvalitetsbristkostnader (Sörqvist, 1998). 

Mätsystem 

För att mätsystem ska fungera är det viktigt att berörd personal är väl införstådd med 

syftet. Detta uppnås genom utbildning. Mätsystem bör användas för de 

kostnadselement som är viktiga att följa upp, exempelvis traditionella 

kvalitetsbristkostnader (Sandholm, 2008). De steg som ingår i uppbyggnaden av 

mätsystem illustreras i Figur 12. Det är uppdelat i fem kategorier, nämligen, 

förankring, utveckling, utbildning, implementering och tillämpning. Förankring 

omfattar utbildning av personal och kartläggning av kvalitetsbristkostnader. 

Utveckling av mätsystem innefattar projektledning, omfattning, nulägesanalys, 

modellutveckling och pilotförsök. Utbildning handlar om att skapa positiva attityder 

hos personalen samt se till att det finns en god kunskap relaterat till systemet och dess 

syfte. Implementering innebär att systemet sätts i bruk. Avslutningsvis omfattar 

tillämpning drift, analys, rapportering samt utvärdering av hur väl systemet fungerar 

gentemot det syfte som från början formulerats (Sandholm, 2008). 

 

Figur 12 Metod för uppbyggnad av mätsystem för kvalitetsbristkostnader (Sörqvist, 

1998) 

Insamling av uppgifter 

Kvalitetsbristkostnader kan fördelas på olika sätt, exempelvis per produkt, per detalj, 

per avdelning och per operation. Detta kallas för fördelningsparametrar. När denna 

fördelning genomförs visar det sig ofta att kostnaderna inte är jämnt fördelade. Det 

kan till exempel vara så att av 20 kostnadsställen är det tre som står för hälften av alla 

kvalitetsbristkostnader (Sörqvist, 1998).  

Det ekonomiska redovisningssystemet passar vanligen dåligt för att ta fram uppgifter 

om de kostnadselement som vanligen ingår i kvalitetsbristkostnader. Av den 
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anledningen behövs fler informationskällor utöver det ekonomiska 

redovisningssystemet (Sörqvist, 1998). Sandholm (2008) menar att en kombination av 

befintligt redovisningssystem, befintliga rapporter, framtagning av nya rapporter och 

uppskattning kan användas, exempelvis kan redovisningssystemet ge de totala 

kostnaderna för ett särskilt kostnadselement. En uppskattning kan däremot vara 

nödvändig när dessa kostnader ska delas upp på olika produktgrupper. Det är inte 

nödvändigt att få med uppgifter om alla möjliga kostnadselement och kostnadsposter 

utan fokus bör istället ligga på att samla in uppgifter om de kostnadselement och 

kostnadsposter som är störst, alltså där de betydande kostnadssänkningarna kan 

genomföras (Sandholm, 2008). 

Sandholm (2008) beskriver att vissa uppgifter kan hämtas från den ordinarie 

redovisningen, till exempel kostnader för kassationer, omarbeten och reklamationer. 

Finns inte kostnadsslag för detta kan redovisningssystemet kompletteras med lämpliga 

kostnadsslag. När uppgifter om kvalitetsbristkostnader ska tas fram är det vanligt att 

vissa uppskattningar behöver göras. Uppskattningar motiveras av Sörqvist (1998) med 

att exaktheten inte är av särskild stor betydelse i sammanhanget då det är 

storleksordningen som är mest intressant när det kommer till bedömning av 

kvalitetsförbättringar och kostnadsreduktioner.  

För att uppnå ett effektivt kvalitetsarbete är det viktigt att använda sig av ett system 

för hantering av kvalitetsbristkostnader. Vid insamling av information om dessa 

kostnader bör det exempelvis användas en felrapport, kassationsrapport eller 

reklamationsrapport. Rapporten bör innehålla vissa identifikationsuppgifter, en 

beskrivning av felet och dess orsak samt underlag för att bestämma felets kostnader. 

För att lyckas med kontinuerlig mätning av kvalitetsbristkostnader är det viktigt att 

det finns god kunskap inom kvalitetsområdet hos mätsystemets samtliga användare, så 

att dessa självständigt kan sköta inrapportering av kvalitetsbristkostnader i systemet 

(Sandholm, 2008).  

Relationstal 

Vid mätning av kvalitetsbristkostnader är det viktigt ställa kostnaderna i relation till 

verksamhetens omfattning. Detta görs för att få en förståelse för 

kvalitetsbristkostnadernas storlek. Exempelvis kan de totala kvalitetsbristkostnaderna 

vara 15 procent av omsättningen. Detta kan göras med hjälp av relationstal uttryckt i 

procent, se Formel 1(Sandholm, 2008).  

Formel 1 Relationstal (Sörqvist, 1998) 

 

Flera olika baser kan användas: 

 Kostnadsbaser (Självkostnad, Tillverkningskostnad och Förädlingskostnad) 

 Försäljningsbaser (Försäljningstillfällen eller Omsättning) 

 Lönebaser (Direkt lön för varje verksamhetsavsnitt) 
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 Antalbaser (Tillverkade/sålda enheter, Arbetstimmar, Anställda)   

3.3.4 Analys och uppföljning 
Att samla in uppgifter om kvalitetsbristkostnader förlorar sitt syfte om det inte sker 

någon analys och uppföljning av dessa uppgifter. Analys och uppföljning av 

kvalitetsbristkostnaderna ska resultera i vägledning för åtgärder som syftar till att 

minska kvalitetsbristkostnader. Uppgifterna bör även påtala var inom företaget 

förändringar bör ske. Exempelvis olämplig utrustning, dålig samordning av 

kvalitetsverksamheten, bristfällig kvalitet på inköpta varor och bristande kompetens 

(Sandholm, 2008)  

PDCA 

PDCA-cykeln är en metod för ständiga förbättringar. Metoden är ett hjälpmedel för att 

planera ett genomförande, genomföra, kontrollera mot plan och agera därefter. 

PDCA-cykeln är indelad i fyra steg som kan användas till förbättringar eller 

förändringar. Metoden kan exempelvis användas som verktyg för att ständigt förbättra 

mindre processer och på så sätt reducera kvalitetsbristkostnader. (Johnson, 2016).  

1. Plan: Sätt upp mål för förändringen och bestäm metod för genomförandet. 

 

2. Do: Genomför ett test av förändringen, inför mätningar och eventuella 

utbildningar 

 

3. Check: Kontrollera genomförandet och analysera resultatet. Rapportera 

eventuellt till beslutsfattare. 

4. Act: Agera baserat på lärdomar från “Check” fasen. Om förändringen var 

lyckad, integrera lösningen. Gå sedan tillbaka till “Plan” för ständigt 

förbättringsarbete.  

 
Figur 13 PDCA-cykeln (Johnson, 2016) 
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DMAIC 

DMAIC är en metod för förbättringsarbete inom Sex Sigma. Denna metod kan 

jämföras med PDCA där skillnaden är att DMAIC används för mer omfattande 

förändringar.  Metoden kan användas som verktyg för att reducera 

kvalitetsbristkostnader i större omfattning (De Mast & Lokkerbol, 2012).  

1. Define - Definiera projektet och dess process samt gör en budget 

 

2. Measure - Insamling av mätdata inför analys. Detta för att i framtiden kunna 

jämföra hur förändringen påverkat mätdata 

 

3. Analyze - Analysera data för att se samband mellan faktorer 

 

4. Improve - Förbättra processen 

5. Control - Kontrollera förbättringen genom styrning och uppföljning 

 
Figur 14 DMAIC (De Mast & Lokkerbol, 2012). 

Kaizen ”5 Why” 

Kaizen betyder ständiga förbättringar. Kaizen innebär att hela organisationen 

kontinuerligt försöker förbättra driften och därigenom är organisationen ständigt i en 

förbättringsprocess. Kaizen kräver också att det finns tydliga mål för förbättringar 

samt att varje förbättring noga utvärderas före genomförandet. Ett hjälpmedel för 

noggrann utvärdering är metoden “5 Why” eller “5 Varför”. Denna metod går ut på att 

varje planerad förbättring testas genom att ställa frågan “varför” på fem nivåer i syfte 

att utreda problemet. Metoden minskar risken att förändringar genomförs utan en 

tillräcklig grund (Sugitani and Morita, 2011) 
 

 
Figur 15 5 Why (Sugitani & Morita, 2011) 
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Diagram 

Att dela upp kvalitetsbristkostnaderna är även viktigt när kostnadsutvecklingen ska 

analyseras. Vid analys av kostnadsutvecklingen studeras kostnadernas utveckling över 

olika tidsperioder för att se hur förbättringsarbetet har förändrat kostnaderna. Ett bra 

verktyg vid analys av utvecklingen av kvalitetsbristkostnader är diagram. Dessa gör 

det möjligt att illustrera utvecklingen på ett pedagogiskt sätt där relationer och 

tendenser blir enklare att uppfatta (Sandholm, 2008).  

Paretodiagram  

Paretoanalys är en teknik för att påvisa vilka faktorer som svarar för den största delen 

av kostnaderna. Paretoanalysen är ett bra hjälpmedel för att välja vilket 

förbättringsområde fokus bör ligga på (Evans & Dean, 2000). Paretoanalysen 

möjliggör för företag att genom en liten insats påverka en stor del av kostnaderna. Vid 

tillämpningen av paretoanalysen är det nödvändigt att dela in 

kvalitetsbristkostnaderna i olika kategorier, exempelvis per kostnadsställe, per 

avdelning eller per produktgrupp (Kruskal et al., 2011). 

En paretoanalys kan genomföras på följande vis (Sörqvist, 1998): 

1. Sammanställning och indelning av insamlad data. Data beräknas och de 

samtliga kategorierna adderas till en totalsumma. 

 

2. Rangordning av kategorier och beräkning av andel. Sammanställ sedan i en 

tabell där kategorierna skrivs in efter rangordning. Beräkna varje kategoris 

procentuella andel och summera till en kumulativ andel. 

3. Kategorierna staplas i storleksordning i diagrammet där de största kategorierna 

ritas till vänster.  

 
Figur 16 Paretodiagram (Sörqvist, 1998) 
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Fiskbensdiagram 

Fiskbensdiagram eller ishikawadiagram är en metod som används för att på ett 

strukturerat sätt kartlägga och identifiera orsaker till ett problem. Detta diagram delas 

upp i följande steg (Kruskal et al., 2011). 

1. Vilket är huvudproblemet? Ryggraden i detta diagram, definiera ett tydligt 

problem. 

2. Vilka är huvudorsakerna till huvudproblemet? Dessa huvudorsaker brukar 

vanligen bestå av fem M (Människa, Maskin, Metod, Material, Miljö).  

3. Detaljerade orsaker till huvudorsaker. Dessa orsaker kan i sin tur benas ut 

ännu längre för att hitta bakomliggande problem till dessa.   

4. Analysera de orsaker som har störst påverkan på problemet.  

Denna metod är designad för att kunna genomföras snabbt den första gången där 

många möjliga orsaker bör beaktas. Innan analysfasen inleds bör diagrammet rensas 

för att hitta de orsaker som sannolikt framkallat huvudproblemet (Ishikawa, 1990). 
Denna kartläggning illustreras i Figur 17 nedan:  

 
Figur 17 Fiskbensdiagram (Ishikawa, 1990) 
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Jämförelse och sammanställning av analysverktyg 

I Tabell 4 presenteras de olika analysverktyg som behandlats i tidigare avsnitt. 

Tabellen innefattar verktygens styrkor och svagheter. Samtliga analysverktyg bortsett 

från paretodiagram kan användas till att hitta rotorsaken till ett problem. PDCA och 

DMAIC kan användas som hjälpmedel för ständigt förbättringsarbete. Den enda 

analysverktyget som är kostnadsbaserat är paretodiagram.  

 

Tabell 4 Jämförelse och sammanställning av analysverktyg 

 

3.4 Affärssystem 
Enligt Magnusson & Olsson (2009) definieras affärssystem som “standardiserade 

verksamhetsövergripande systemstöd”. Ett affärssystem är ett integrerat IT-system 

som behandlar ett företags informationshantering och tillgodoser ett företags behov av 

styrning och administration. Ett affärssystems generella syfte är att effektivisera 

verksamheter. Detta syfte uppnås genom förbättring av beslutskvalitet och 

effektivisering av processer (Magnusson & Olsson, 2009). 

3.4.1 Förbättring av beslutskvalitet 
För ett bra ledarskap och beslutsfattande krävs tillförlitlig information. Den nya 

tekniken underlättar informationshantering och administrativ bearbetning vilket leder 

till nya möjligheter att effektivisera beslutsfattandet inom verksamheter (Magnusson 

& Olsson, 2009). Ett affärssystems bakomliggande tanke med förbättring av 

beslutskvalitet omfattar möjligheten att skapa ett system som i realtid mäter vad som 

sker i verksamheten. Detta skapar en god förutsättning till informationsutbyte som 

berör verksamheten i nutid med beslutsfattare (Magnusson & Olsson, 2009). För att 

detta ska maximeras och informationsutbyte ska kunna ske med en säkerhet behöver 

denna information kontinuerligt uppdateras. Genom att effektivisera 

informationshanteringen har ett affärssystem ett uttalat mål, att data enbart ska finnas 

på ett ställe som alltid ska vara tillförlitligt (Magnusson & Olsson, 2009). 

3.4.2 Effektivisering av verksamheter 
Magnusson och Olsson (2009) beskriver att för att få ett optimalt fungerande 

affärssystem så krävs vissa korrigeringar kring processerna. Denna korrigering 

genomförs för att uppnå en mer gynnsam passform till affärssystem vilket leder till 

effektivare processer. Förändring sker centralt i verksamheten och berör samtliga 
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processer. Denna förändring är resurskrävande och således belastas hela 

verksamheten men detta leder ofta till en prestationsförbättring då denna förändring är 

fullt genomförd (Magnusson & Olsson, 2009). 

3.4.3 Fördelar med affärssystem 
Det mest centrala argumentet till att verksamheter väljer att införa affärssystem är de 

operativa vinsterna genom förkortande av ledtider. Nedan beskrivs ytterligare fördelar 

(Magnusson & Olsson, 2009): 

 Bättre kontroll över verksamheten - Då systemet är mer 

verksamhetsövergripande leder detta till att ledningen får mer data och 

information kring hela verksamheten och kan därmed snabbt få tillgång till 

realtidsinformation.  

 

 Ökad datakvalitet - Genom att få kontroll över processtrukturen och 

informationsflöden inom verksamheten leder detta till en ökad kvalitet på den 

data som lagras i systemet, som tidigare nämnt finns inmatad data bara på ett 

ställe och är av kvalitativ grad. 

 Förenklad managementagenda - En bredare verksamhetsöverblick leder till 

mindre komplexitet vilket i sin tur ger underlag till enklare beslutsfattande.  

3.5 Sammanfattning 
I Figur 18 illustreras studiens ramverk. Pilen belyser att författarna ser hela 

hanteringen av traditionella kvalitetsbristkostnader ses som en process. Som figuren 

påvisar så börjar processen med att en traditionell kvalitetsbristkostnad upptäcks. 

Processen fortsätter sedan med att den traditionella kvalitetsbristkostnaden 

dokumenteras. Dokumentationen ska sedan ligga till grund för mätning. Mätningen 

ska i sin tur kunna fördelas exempelvis per produkt, leverantör eller kund. Vidare 

utgör mätningen en bas för analysen där lämpliga analysverktyg används beroende på 

analysens syfte. Avslutningsvis genomförs en åtgärd som sedan kontrolleras och följs 

upp. Tanken är att hela denna hanteringsprocess av traditionella 

kvalitetsbristkostnader ska ske i ett affärssystem, vilket också illustreras i Figur 18. 

 
Figur 18 Studiens ramverk 
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4 Empiri 
Kapitlet inleds med en övergripande verksamhetsbeskrivning. Vidare beskrivs och 

illustreras fallföretagets tillverkningsprocess. Fortsättningsvis beskrivs fallföretagets 

hanteringsprocesser av interna och externa reklamationer. Här sker alltså en 

uppdelning av traditionella kvalitetsbristkostnader. Interna reklamationer omfattar 

även omarbete och kassationer medan externa reklamationer omfattar 

kundreklamationer. Dessa processer särskiljer sig så pass mycket att en uppdelning 

var nödvändig.  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallföretaget är moderbolaget i en global koncern med ett antal dotterbolag utspridda i 

fyra olika länder. Koncernen omsatte 2014 omkring 600 miljoner kronor och har 

ungefär 540 anställda. Fallföretaget tillverkar och säljer främst höj- och sänkbara 

skrivbordsben. Denna tillverkningsprocess beskrivs i delkapitel 4.2. 

 

Under år 2015 ökade fallöretagets omsättning kraftigt vilket har medfört högre 

kvalitetsbristkostnader. Större delen av dessa kvalitetsbristkostnader yttrar sig i form 

av externa reklamationer. På grund av den stora omsättningsökningen har leverantörer 

haft svårigheter att leverera rätt produkt i rätt tid samtidigt som fallföretaget haft 

problem med att anställa och utbilda rätt personal under tidspress, vilket har lett till 

högre kvalitetsbristkostnader. Fallföretaget förväntar sig att denna omsättningsökning 

kommer att fortskrida. I samband med fallföretagets kraftiga tillväxt genomförs 2016 

en omfattande uppdatering av det nuvarande affärssystemet som används inom hela 

koncernen där målet är att hanteringsprocessen av kvalitetsbristkostnader ska 

integreras i en ny modul kopplat till det uppdaterade systemet för att kunna hantera 

kvalitetsbristkostnaderna på ett bättre sätt. Det framgår att hanteringsprocessen av 

kvalitetsbristkostnader är bristfällig då den dokumentation som faktiskt genomförs 

inte används till analys eller uppföljning när det kommer till interna reklamationer 

medan viss analys och uppföljning sker vid externa reklamationer.  

4.2 Tillverkningsprocessen 
Processen påbörjas med inleverans vid godsmottagningen, i detta skede sker vanligen 

ingen genomgående kvalitetskontroll utan endast en övergripande kontroll mot 

följesedel. Det framgår att ankomstkontrollen är bristfällig. Vissa kunder kräver dock 

en särskild ankomstkontroll för visst gods, när detta ska genomföras larmar 

affärssystemet vid inleverans. Efter inleverans i systemet lagerläggs godset på 

markerad hyllplats. Vidare skrivs en tillverkningsorder ut ur affärssystemet av 

operatörer från respektive maskingrupp. Ordern innehåller bland annat information 

om vilka artiklar som ingår. Operatören tar ut en plocklista och plockar från lager. 

Beroende på tillverkningsordern så genomförs antingen stansning, laserskärning eller 

pressning. Fortsättningsvis genomförs bockning, svetsning och lackering. Vissa 

produkter kräver även fräsning medan vissa går direkt till slutmontering. Under 

förädlingsprocessen sker slumpmässig kvalitetskontroll beroende på kund och storlek 

på order. Avslutningsvis sker alltid en kvalitetskontroll efter slutmontering. Efter 

slutmontering lagerläggs produkten i väntan på utleverans till kund. Innan utleverans 

genomförs kvalitetskontroll och fotografering av emballering och lastning. 

Processorienteringen illustreras i Figur 19. 
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Figur 19 Processorientering tillverkning 

4.3 Hanteringsprocess intern reklamation 
När en kvalitetsbrist upptäcks i produktionen avbryter maskinoperatören sitt arbete för 

att ringa till kvalitetstekniker. Detta samtal innehåller information om felet. När 

informationen nått kvalitetstekniker så spärras godset med ett rött dokument som ska 

innehålla information om bland annat artikelnummer, avvikelsebeskrivning, om 

artikeln är egenproducerad, inköpt eller kundreklamerad. Dokumentet ska även 

innehålla information kring antal artiklar, ansvarig operatör samt datum, se Bilaga 2. 

Det framgår att i dagsläget fylls bara en viss del av denna information i när godset 

spärras. Det kan till exempel fyllas i att det är 100 enheter som gnisslar och resterande 

fält lämnas då tomma. När godset har spärrats utreds problemet av maskinoperatören 

och kvalitetstekniker. De avgör tillsammans om artikeln kan omarbetas eller om den 

ska kasseras. Det framgår att spärrat gods ibland kan lagerläggas och sedan förbli 

orört under flera år. Detta beror på att sådant arbete ej prioriteras på grund av tids- och 

personalbrist. Det framgår även att det röda dokumentet kastas efter att godset har 

omarbetats eller kasserats. Om kostnaden för det totala omarbetet eller kassationen 

överstiger 1000SEK så skapas en avvikelserapport av kvalitetstekniker.  

 

I avvikelserapporten ska rapportnummer, titel, typ, skapare och datum fyllas i. Den 

ska också innehålla artikelnummer, antal detaljer, ordernummer samt en 

felbeskrivning. Kvalitetstekniker fyller även i vilken omedelbar åtgärd som utförts. 

Sedan ska det också fyllas i information om vilket datum avvikelsen upptäckts, vem 

som utrett avvikelsen, vilken avdelning som bär ansvaret samt vad rotorsaken till 

avvikelsen är. Avslutningsvis fylls det i en långsiktig åtgärd och en 

kostnadsspecifikation, se Bilaga 3. Den information som avvikelserapporten 

innehåller sammanställs sedan av kvalitetstekniker i en samlingsfil i programmet 

Excel. Ingen information från avvikelserapporten når affärssystemet. Det framgår i 

intervjuer och observationer att analys och uppföljning av avvikelser är bristfällig. 

Detta beror på att sådant arbete ej prioriteras. Hanteringsprocessen av interna 

reklamationer illustreras i Figur 20. Det framgår att interna reklamationer har låg 
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prioritet på grund av tids- och arbetsbrist och därav sker ingen nämnvärd analys eller 

uppföljning av återkommande felorsaker.  

4.3.1 Omarbete 
Om det beslutas att artikeln ska omarbetas så skapas en omarbetsorder i 

affärssystemet  där det framgår vilken del i förädlingsprocessen som behöver 

omarbetas följt av en kort beskrivning av varför artikeln behöver omarbetas. Det 

framgår genom intervju med kvalitetstekniker att denna information är svår att 

analysera och följa upp då felorsaker matas in manuellt och inte baseras på felkoder, 

därmed är det mycket problematiskt att ta fram statistik och vad som historiskt har 

orsakat att en artikel behöver omarbetas. De resurser som krävs för att genomföra 

omarbetet läggs som en kostnad på befintligt projekt.  

4.3.2 Kassation 
Om det beslutas att artikeln ska kasseras så måste rotorsaken först identifieras, detta 

kan exempelvis vara maskinfel, fräsfel, operatörsfel eller ritningsfel. Denna analys 

sker på plats vid maskingruppen där felet har uppstått. När rotorsaken identifierats så 

kontaktas projektledare som ombedes att kassera artikeln i affärssystemet. I 

affärssystemet finns det olika felkoder som beskriver kassationsorsaken, se Bilaga 4. 

Det framgår att det går att få fram viss statistik ur systemet men att detta är bristfälligt.  

I intervjuer med kvalitetstekniker och group quality manager blir det tydligt att 

konceptet med felkoder som finns i affärssystemet fungerar bra och underlättar 

hanteringsprocessen då det enklare att välja en felkod än att manuellt mata in 

information samt att det underlättar när statistik och historisk data ska tas fram. Det 

blir även tydligt att arbetet med felkoder behöver utvecklas och även användas i flera 

avseenden för att ytterligare förbättra och förenkla hanteringsprocessen av interna och 

externa reklamationer.  

 
Figur 20 Hanteringsprocessen intern reklamation 
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4.4 Hanteringsprocess extern reklamation 
 

En extern reklamation erhålls av någon av fallföretagets två kvalitetschefer från extern 

kund med en beskrivning om vad som varit fel och hur många produkter felet 

omfattar. Efter detta identifieras problemet mer i detalj av fallföretaget där det 

kontrolleras huruvida det beskrivna problemet av kund överensstämmer med 

verkligheten. Fallföretaget  får tillbaka mindre än en procent av de reklamerade 

produkterna vilket gör detta mycket svårt. Fortsättningsvis informeras kund att 

reklamationsärendet bearbetas där eventuella korrigeringar av problemet meddelas. 

Då fallföretaget fotograferar utlastning radvis så kan det enkelt bevisas om det är 

fallföretaget som missat att lasta korrekt antal pallar alternativt att distributören 

orsakat problemet och således reklamationen.  

 

Återkopplingstiden är olika beroende på kund, större kunder kan kräva att den första 

återkopplingen ska ske efter fem arbetsdagar medans andra kan kräva tio arbetsdagar. 

När denna återkoppling skett analyseras problemet där fokus ligger på att finna 

rotorsaken till huvudproblemet. Denna analys sker med hjälp av fiskbensdiagram och 

ska vara genomförd efter två arbetsdagar. Efter rotorsak har identifieras sker analys 

kring varför den uppkommit, för denna analys används verktyget 5 Why. Genom detta 

verktyg identifieras grundorsaken till varför rotorsaken uppkommit. Detta steg ska 

vara avklarat efter fem arbetsdagar. När rotorsak identifierats och analyserat skapas en 

åtgärdsplan som innefattar hur problemet ska undvikas i framtiden. Denna åtgärdsplan 

varierar beroende på om det är en leverantör som har levererat en felaktig produkt 

eller om det är fallföretaget som tillverkat en felaktig produkt. Åtgärdsplanen ska vara 

skapad inom tio arbetsdagar.  

 

Vidare implementeras åtgärdsplanen. När åtgärdsplanen är genomförd sker kontroll 

av det nya arbetssättet för att säkerställa att liknande problem undviks i framtiden. 

Samtliga steg dokumenteras med ett startdatum och ett slutdatum och markeras med 

grönt eller rött beroende på om de avklarat utsatt tid. Senare analyseras och 

visualiseras detta i olika diagram. Varje diagram baseras på ett specifikt steg i 

processen och illustrerar andelen av vilka av dessa processer som är avklarade, 

pågående eller försenade. Avslutningsvis kalkyleras reklamationerna manuellt vilket 

senare debiteras beroende på om fallföretaget tillverkat en felaktig produkt eller om 

en extern leverantör levererat en skadad eller felaktig produkt. Den externa 

leverantören kan även vara i form av ett dotterbolag, i dessa fall debiteras 

dotterbolaget. Denna process illustreras i Figur 21. 

 

Denna hanteringsprocess sker i en separat Excelfil för varje kund av någon av de två 

kvalitetscheferna. Det som förs in i affärssystemet är projektnummer, 

reklamationsansvarig samt vem som ska debiteras. Det framgår att detta medför 

problem då det endast är ett litet antal personer som har tillgång till dessa Excelfiler 

samt att informationen är så pass utspridd att det är svårt att ta fram statistik på vad 

som historiskt har orsakat kundreklamationer vilket medför svårigheter med att spåra 

återkommande felorsaker. Det framgår dock att externa reklamationer har en hög 

prioritet eftersom felet har nått kund och läget är då kritiskt. Ett centralt problem med 

fallföretagets externa reklamationer är ett endast ett fåtal procent av de produkter som 

reklameras skickas tillbaka till fallföretaget. Detta beror på att fallföretagets kunder 
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och deras policys. Vidare resulterar detta i att det blir problematiskt att analysera i 

detalj vad som orsakat kundreklamationen.  

 
Figur 21 Hanteringsprocess extern reklamation 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri 

med teoretiskt ramverk. Analysen är uppbyggd baserat på studiens frågeställningar 

för att tydligt påvisa kopplingen till dessa.  

5.1 Frågeställning 1 
Vilka aktiviteter ingår i hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader i 

tillverkande företag? 

 

I detta delkapitel redovisas analys kopplad till den första frågeställningen. De 

aktiviteter som ingår i hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader 

identifieras. Aktiviteterna som ingår i fallföretagets hanteringsprocess ställs emot de 

aktiviteter som enligt teorin ska ingå i hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader.  

5.1.1 Aktiviteter som ingår i hanteringsprocessen av interna 
reklamationer 
Den första aktiviteten som ingår i hanteringsprocessen av interna reklamationer är 

dokumentation. Denna dokumentation sker i form av det röda dokument som fylls i av 

maskinoperatören som upptäckt avvikelsen. Det röda dokumentet indikerar att godset 

är spärrat. Den andra aktiviteten i hanteringsprocessen är att maskinoperatören ringer 

till kvalitetstekniker för att beskriva felet för att de sedan ska kunna utreda om godset 

kan omarbetas eller om det måste kasseras. Den tredje aktiviteten är antingen 

kassering av lagerartikel eller skapande av omarbetesorder beroende på vad 

utredningen har lett till. Om godset ska kasseras så identifieras rotorsaken av ansvarig 

maskinoperatör och kvalitetstekniker. Sedan kontaktas ansvarig projektledare för att 

kassera berörda lagerartiklar i affärssystemet. Om godset ska omarbetas skapas en 

omarbetsorder i affärssystemet. Den fjärde aktiviteten i hanteringsprocessen är 

omarbete. Detta genomförs av maskinoperatörer enligt de instruktioner som finns i 

omarbetsordern. Den femte aktiviteten i hanteringsprocessen är att en 

avvikelserapport skapas av kvalitetstekniker, förutsatt att kostnaden för kassation eller 

omarbete överstiger 1000SEK. Den information som framgår i avvikelserapporten 

överförs sedan till en Excelfil. 

5.1.2 Aktiviteter som ingår i hanteringsprocessen av externa 
reklamationer 
Den första aktiviteten som ingår i hanteringsprocessen av externa reklamationer är 

dokumentation. Denna dokumentation utgörs av att kvalitetschefen dokumenterar den 

information som reklamationen innehåller i Excel, om reklamationen beror på felaktig 

kvantitet undersöker kvalitetschefen om beskrivet problem överensstämmer med 

verkligheten. Den andra aktiviteten i hanteringsprocessen är att orsaken till 

reklamationen identifieras av kvalitetschefen. Den tredje aktiviteten som ingår i 

hanteringsprocessen av externa reklamationer är mätning. Denna aktiviteter omfattar 

mätning av hur väl fallföretaget återkopplar och följer upp externa reklamationer 

gentemot kund enligt överenskommen tid, återigen behandlas denna aktivitet av 

kvalitetschef. Den fjärde aktiviteten i hanteringsprocessen omfattar analys. Vid denna 

aktivitet analyseras reklamationerna genom två olika analysverktyg och rotorsak 

identifieras. Denna aktivitet behandlas av både kvalitetschef och den maskinoperatör 
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som ansvarar för det område där problem uppstått. Den femte aktiviteten i 

hanteringsprocessen är uppföljning. I denna aktivitet skapas en åtgärdsplan kring hur 

det identifierade problemet ska förebyggas. Den sjätte aktiviteten i 

hanteringsprocessen av externa reklamationer är kontroll av implementerad åtgärd 

samt  eventuell korrigering.  

5.1.3 Jämförelse av empiri och teoretiskt ramverk 
I Figur 22 illustreras och jämförs de aktiviteter som enligt det teoretiska ramverket ska 

ingå i hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader med de aktiviteter 

som enligt empirin ingår i hanteringsprocessen.  

 

 
Figur 22 Jämförelse av hanteringsprocessen enligt teorin och empirin 

Enligt det teoretiska ramverket ska dokumentation utformas så att det finns styrande 

dokument och historiska dokument. Dessa dokument ska sedan sparas på en strategisk 

plats och vara anpassade efter organisationen (Persson, 2002). I fallföretagets 

hanteringsprocess av interna reklamationer finns det både styrande och historiska 

dokument. Denna dokumentation är bristfällig då den inte är tillräckligt styrande 

eftersom maskinoperatörer saknar underlag för att på egen hand kunna avgöra om 

artiklar ska kasseras eller omarbetas. Detta leder till onödigt arbete eftersom 

kvalitetstekniker behöver kopplas in och då påbörjas en icke värdeskapande process. 

Den historiska dokumentation som finns i fallföretagets hanteringsprocess av interna 

reklamationer blir bristfällig då den inte sparas på strategisk plats. Detta leder till att 

viktig dokumentation blir svår att hitta, och om den i framtiden behövs för exempelvis 

mätning, analys eller uppföljning krävs icke värdeskapande aktiviteter för att få fram 

dokumentationen. Fallföretagets utformning av dokumentation är inte anpassad till 

organisationen vilket leder till att dokumentationshanteringen blir svårare och mer 

krävande (Sandholm, 2008). En dokumentationshantering som är styrande och 

anpassad efter organisationen skulle resultera i en enklare hanteringsprocess och en 

mindre individberoende organisation (Persson, 2002).  

 

Eftersom fallföretaget enbart samlar in uppgifter om interna reklamationer och då 

denna insamling även är bristfällig kan ingen mätning genomföras. När ingen mätning 

genomförs kan heller ingen analys eller uppföljning genomföras. Detta leder till att 
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fallföretaget har svårigheter med att hitta återkommande problem i sina interna 

processer vilket också gör det problematiskt att ta fram åtgärdsplaner för att förebygga 

dessa problem. Enligt det teoretiska ramverket ska mätning av traditionella 

kvalitetsbristkostnader baseras på kartläggning, mätsystem, insamling av uppgifter 

samt relationstal (Sandholm, 2008). På grund av den bristfälliga 

dokumentationshanteringen finns det bara ett svagt underlag för mätning av interna 

reklamationer.  

 

I fallföretagets hanteringsprocess av externa reklamationer finns det både styrande 

och historiska dokument som sparas på strategiska platser. Däremot är denna 

dokumentation inte anpassad till organisationen då den är utspridd i olika Excelfiler 

beroende på kund. Ett sådant förfarande leder till svårigheter i mätningsprocessen då 

det blir svårt att hitta återkommande felorsaker till externa reklamationer. Med en 

samlad dokumentation som är anpassad till organisationen förenklas 

mätningsprocessen vilket leder till att återkommande felorsaker blir enklare att 

identifiera (Magnusson & Olsson, 2009).  

 

Fallföretaget kartlägger de externa reklamationer som erhålls och samlar in uppgifter 

kring dessa. Fallföretaget använder sig av flera mätsystem, där varje mätsystem 

innefattar en specifik kund. De olika mätsystemen är uppbyggda på samma sätt. Det 

fallföretaget fokuserar på vid mätning av externa reklamationer är att kontrollera hur 

väl de förhåller sig tidsmässigt med återkoppling och uppföljning av externa 

reklamationer gentemot kund. Enligt det teoretiska ramverket ska mätning av 

traditionella kvalitetsbristkostnader omfatta kartläggning av kvalitetsbristkostnader, 

uppbyggnad av mätsystem, insamling av uppgifter samt relationstal (Sandholm, 

2008). Detta mätfokus är felriktat då denna mätning inte kan identifiera 

återkommande felorsaker. Om fallföretaget skulle fokusera på att mäta felorsaker till 

externa reklamationer skulle det leda till en bättre grund för att analysera och följa 

upp dessa felorsaker (Sörqvist, 1998).  

 

Enligt det teoretiska ramverket ska analysprocessen omfatta analysverktyg som ska 

hjälpa till att identifiera rotorsaker (Kruskal et al., 2011). Ett ytterligare analysverktyg 

krävs för att indikera var störst kostnader uppstår (Evans & Dean, 2000). Denna 

identifiering ska sedan resultera i vägledning. På fallföretaget används två olika 

analysverktyg i syfte att identifiera rotorsak till varje enskild reklamation. Problemet 

med fallföretagets analysprocess är att den inte baseras på någon mätning. Om 

fallföretaget kontinuerligt skulle mäta återkommande felorsaker skulle detta kunna 

ligga till grund för omfattande analyser som sedan skulle påvisa varinom fallföretaget 

flest fel uppstår samt var störst kostnader uppstår (Sandholm, 2008) 

 

På fallföretaget skapas en åtgärdsplan efter att rotorsak till varje enskild reklamation 

har identifierats. Denna åtgärd kontrolleras sedan och eventuella korrigeringar 

genomförs. Det problematiska med uppföljningsprocessen är att fallföretaget saknar 

en helhetssyn då uppföljningen sker per reklamation, vilket innebär att varje enskilt 

reklamationsärende behandlas för sig och eftersom felorsaker inte är det som mäts är 

det svårt att hitta återkommande fel. Enligt det teoretiska ramverket ska 

uppföljningsfasen omfatta en förbättring av processen följt av kontrollering av 

förbättringen genom styrning och uppföljning (De Mast & Lokkerbol, 2012). Om 

fallföretaget istället skulle fokusera på att mäta och analysera externa reklamationer i 
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sin helhet skulle uppföljningsprocessen kunna effektiviseras avsevärt. Detta leder till 

minskad arbetsåtgång och färre externa reklamationer vilket i sin tur leder till 

minskade kostnader.  

5.2 Frågeställning 2 
Vilka problem och utmaningar finns i hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader? 

 

I detta delkapitel redovisas analys kopplad till den andra frågeställningen. De problem 

och utmaningar som finns i fallföretagets hanteringsprocess av traditionella 

kvalitetsbristkostnader identifieras.  

5.2.1 Problem och utmaningar i hanteringsprocessen av interna 
reklamationer 
Fallföretagets hanteringsprocess av interna reklamationer innehåller flera problem och 

utmaningar. Det första problemet i dokumentationsprocessen är det röda dokument 

som indikerar att gods är spärrat. Problemet här är dels att detta dokument inte är 

utformat på ett tillräckligt styrande sätt vilket beskrivs i frågeställning ett. Det största 

problemet med detta dokument är att det inte fylls i enligt instruktioner men 

framförallt att det sedan kastas. Den information som tas fram under 

problemutredningen bör först och främst dokumenteras för att sedan sparas på en 

strategisk plats (Persson, 2002). Grundorsaken till detta problem är att detta dokument 

är ogenomtänkt samtidigt som dokumentationshanteringen är ostrukturerad vilket 

leder till att denna process ej är värdeskapande. 

 

Det andra problemet i dokumentationsprocessen är skapandet av omarbetsorder i 

fallföretagets affärssystem. Problemet här ligger i att information angående felorsaken 

till att en artikel behöver omarbetas fylls i manuellt och inte med hjälp av felkoder. 

Detta resulterar i att informationen inte sparas på en strategisk plats, enligt Perssons 

(2002) riktlinjer för dokumentationshantering. Grundorsaken till detta problem är att 

sättet informations fylls i på vid skapandet av en omarbetsorder inte är genomtänkt. 

Ett välplanerat utformade av omarbetsordern skulle resultera i att information skulle 

sparas på en strategisk plats som i sin tur leder till att det är enklare att hitta vid ett 

senare tillfälle, vilket skulle ligga i linje med (Persson, 2002). 

 

Det tredje problemet i dokumentationsprocessen är utformningen och hanteringen av 

avvikelserapporten. Rapporten fylls först i för hand av kvalitetstekniker som sedan 

manuellt för in information i Excel där informationen sedan stannar. Detta är inte en 

strategisk plats då enbart kvalitetstekniker använder sig av denna fil. Grundorsaken 

till detta problem är att utformningen och hanteringen av avvikelserapporten är 

ogenomtänkt och ostrukturerad.  

 

Sammanfattningsvis leder denna hanteringsprocess till att det inte finns en tillräcklig 

grund för att kunna mäta felorsaker till interna reklamationer, som i sin tur leder till 

att de interna reklamationerna inte kan analyseras eller följas upp. Detta ligger inte i 

linje med Sandholms (2008) argument om de steg som bör ingå i kartläggningen av 

traditionella kvalitetsbristkostnader. Resultatet av detta är att interna reklamationer 

inte minskar. Den största utmaningen i fallföretagets hanteringsprocess av interna 

reklamationer är att samla all information i samma system. I Tabell 5 beskrivs de 
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problem, grundorsaker och utmaningar som finns i fallföretagets hanteringsprocess av 

interna reklamationer.  

 

Tabell 5 Överblick av problem, orsaker och utmaningar inom hanteringsprocessen av 

interna reklamationer 

 

5.2.2 Problem och utmaningar i hanteringsprocessen av externa 
reklamationer 
Fallföretagets hanteringsprocess av externa reklamationer innehåller flera problem 

och utmaningar. Det problem som finns i dokumentationsprocessen är att fallföretaget 

använder sig av olika Excelfiler baserat på kund. Detta resulterar i att information 

kring externa reklamationer i sin helhet är utspridd, vilket leder till bristfällig 

datakvalitet (Magnusson & Olsson, 2009). Grundorsaken till detta är att 

dokumentationen av externa reklamationer är kundbaserad. Mätningsprocessen sker 

också i dessa kundbaserade Excelfiler vilket således innebär att även mätningen är 

utspridd och kundbaserad. Följaktligen leder detta till en dålig verksamhetskontroll då 

fallföretaget inte mäter externa reklamationer i sin helhet (Magnusson & Olsson, 

2009). Detta resulterar i problem vid analys och uppföljning då det uppstår svårigheter 

i att identifiera återkommande felorsaker till externa reklamationer i sin helhet. Detta 

leder i sin tur till en försvårad managementagenda (Magnusson & Olsson, 2009). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det största problemet i fallföretagets 

hanteringsprocess av externa reklamationer är att information är utspridd. 

Grundorsaken till detta problem är att externa reklamationer baseras på kund och förs 

därmed in i olika Excelfiler. Den stora utmaningen i detta avseende är att samla all 

information i samma system. I Tabell 6 beskrivs de problem, grundorsaker och 

utmaningar som finns i fallföretagets hanteringsprocess av externa reklamationer.  
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Tabell 6 Överblick av problem, orsaker och utmaningar inom hanteringsprocessen av 

externa reklamationer 

 

5.3 Frågeställning 3 
Hur kan de problem och utmaningar som finns i hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader behandlas i ett affärssystem? 

 

I detta delkapitel redovisas analys kopplad till den tredje frågeställningen. Det 

redogörs för hur de problem och utmaningar som tidigare identifierats kan behandlas i 

ett affärssystem. Det framgår i 4.3.2 att arbetet med felkoder i affärssystemet fungerar 

bra men att det är i behov av att utvecklas och användas i flera avseenden. Eftersom 

det tydligt framgår i empirin att integrerade felkoder i affärssystemet underlättar 

arbetsbörda och ger förutsättningar för bättre dokumentation, mätning, analys och 

uppföljning behandlas det i detta delkapitel hur hanteringsprocessen av interna och 

externa reklamationer ytterligare kan integreras i affärssystemet.  

5.3.1 Dokumentation 
Den stora utmaningen för fallföretaget i hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader är att samla all information i samma system. Den första 

aktiviteten i hanteringsprocessen är dokumentation. Dokumentationsprocessen på 

fallföretaget skiljer sig beroende på om det är en intern eller extern reklamation. Den 

första aktiviteten i dokumentationsprocessen av interna reklamationer är att gods 

spärras. Det fysiska dokument som indikerar att godset är spärrat krävs. Däremot bör 

själva dokumentationsprocessen omstruktureras, standardiseras och integreras i 

affärssystemet. En lämplig modell att basera processen på är 5W2H med integrerade 

felkoder då denna modell kan användas för samla in och dokumentera information på 

ett styrande sätt (Schoenfeldt, 2008). Detta leder till en ökad datakvalitet då 

information samlas i samma system (Magnussson & Olsson, 2014). Detta leder även 

till att maskinoperatören på egen hand kan föra in felorsaker i affärssystemet och 

således blir processen mindre individberoende och dubbelarbete elimineras. Det 

framgår i empirin att fallföretaget använder sig av integrerade felkoder när artiklar 

kasseras i affärssystemet samt att detta är något som är i behov av utveckling. Detta är 

ett stort steg i rätt riktning i arbetet med utveckla användandet av affärssystemet och 

integrerade felkoder.  
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När maskinoperatören har fört in information om avvikelsen baserat på felkoder ska 

systemet meddela kvalitetstekniker om avvikelsen för att kvalitetstekniker och 

maskinoperatör tillsammans ska kunna avgöra om godset kan omarbetas eller om det 

måste kasseras. Vald åtgärd ska sedan föras in i affärssystemet. Beroende på åtgärd 

ska systemet sedan automatiskt generera en omarbetsorder eller kassera berörda 

lagerartiklar. Detta ska vara genomförbart då all nödvändig information förts in när 

maskinoperatören valt felkoder kopplat till 5W2H. Detta leder till ökad datakvalitet då 

information bara finns på ett ställe och är tillförlitlig (Magnusson & Olsson, 2009). 

Avslutningsvis ska affärssystemet indikera att kvalitetstekniker måste komplettera 

avvikelserapporten med en totalkostnad för hela avvikelsen. Detta resulterar i en 

effektivare dokumentationsprocess samtidigt som det ger ett bra underlag för mätning. 

På så sätt har affärssystemet behandlat de problem och utmaningar som finns i 

dokumentationsprocessen av interna reklamationer.   

 

Den första aktiviteten i dokumentationsprocessen av externa reklamationer är att 

information kring reklamationen förs in i en kundbaserad Excelfil. Problemet med 

detta är att informationen är utspridd vilket beror på att den är kundbaserad. Den stora 

utmaningen i dokumentationsprocessen är således att samla all information i samma 

system. Likt dokumentationsprocessen av interna reklamationer bör även denna 

process omstruktureras, standardiseras och integreras i affärssystemet. En lämplig 

modell att basera processen på är 5W2H med integrerade felkoder. Utöver denna 

modell behövs också vissa ytterligare identifikationsuppgifter, exempelvis 

projektnummer som i sin tur genererar kundnummer och annan nödvändig 

information. När problemet identifierats indikerar sedan affärssystemet att kund ska 

informeras om att reklamationen bearbetas. Reklamationer bör heller inte vara 

kundbaserade i dokumentationsfasen. Detta leder till en ökad datakvalitet då all 

information samlas i samma system (Magnusson & Olsson, 2009), vilket illustreras i 

Tabell 7. Det resulterar även i en effektivare dokumentationsprocess samtidigt som 

det ger ett bra underlag för mätning. På så sätt har affärssystemet behandlat de 

problem och utmaningar som finns i dokumentationsprocessen av interna 

reklamationer. I Tabell 7 beskrivs de utmaning, lösningar och potentiellt resultat i 

dokumentationsprocessen av interna och externa reklamationer. Tabellen visar hur ett 

affärssystem kan behandla de utmaningar och problem som finns i 

dokumentationsprocessen. 

 

Tabell 7 Överblick av utmaningar, lösningar och resultat i dokumentationsprocessen 

av interna och externa reklamationer 

 

5.3.2 Mätning 
Den stora utmaningen i mätningsprocessen är att samla all information i samma 

system. Vad gäller interna reklamationer sker ingen nämnvärd mätning i dagsläget, 

vad gäller externa reklamationer sker mätning men mätningen fokuserar på fel saker. 
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Om dokumentationsprocessen av interna och externa reklamationer baseras på 5W2H 

kan mätningsprocessen hanteras på ett likvärdigt sätt. Med hjälp av 5W2H kan 

mätning ske baserat på vissa fördelningsparametrar. Det ska gå att med hjälp av 

affärssystemet genomföra mätning av felorsaker per produkt, leverantör, kund, 

maskingrupp eller maskinoperatör. Det kan exempelvis vara en specifik maskingrupp 

som producerar ett större antal felaktiga enheter. Det kan också vara så att det är en 

särskild kund som reklamerar produkter oftare än andra. Genom att använda 

affärssystemet till att ta fram denna information kan det härledas var inom företaget 

förbättringar bör ske. Detta leder till att det tidigare felriktade mätfokus i 

hanteringsprocessen av externa reklamationer korrigeras av affärssystemet, då 

systemet istället indikerar var mätning ska genomföras med hjälp av tidigare nämnda 

fördelningsparametrar. Fortsättningsvis ska även relationstal integreras i 

affärssystemet. Detta leder till en bättre kontroll över verksamheten (Magnusson & 

Olsson, 2009), vilket illustreras i Tabell 8. Då kvalitetsbristkostnaderna ställs i 

relation till verksamhetens omfattning får ledningen tillgång till mer data och 

information i realtid (Sandholm, 2008). På så sätt har affärssystemet behandlat de 

problem och utmaningar som finns i mätningsprocessen av både interna och externa 

reklamationer. I Tabell 8 beskrivs utmaning, lösningar och potentiellt resultat i 

mätningsprocessen av interna och externa reklamationer. Tabellen visar hur ett 

affärssystem kan behandla de utmaningar och problem som finns i 

mätningsprocessen. 

 

Tabell 8 Överblick av utmaningar, lösningar och resultat i mätningsprocessen av 

interna och externa reklamationer 

 

5.3.3 Analys och uppföljning 
Den stora utmaningen i analys och uppföljningsprocessen är att samla all information 

i samma system. Vad gäller interna reklamationer sker ingen analys eller uppföljning i 

nuläget. Vad gäller externa reklamationer sker analys och uppföljning men den är 

utspridd, vilket beror på att den är kundbaserad. Analys- och uppföljningsprocessen är 

även felfokuserad då det bara sker analys och uppföljning per enskild reklamation. 

Om dokumentationsprocessen och mätningsprocessen av interna och externa 

reklamationer hanteras som tidigare beskrivet kan analys- och uppföljningsprocessen 

av interna och externa reklamationer hanteras på ett likvärdigt sätt.  

 

Affärssystemet indikerar baserat på fördelningsparametrarna produkt, leverantör, 

kund, maskingrupp och operatör i mätningsprocessen var flest fel uppstår. Som en 

komplement till denna funktion bör även analysverktyget paretodiagram integreras. 

Detta leder till att det genom en paretoanalys i affärssystemet kan tas fram 

information om var störst reklamationskostnader uppstår (Evans & Dean, 2000). Detta 

skapar ett underlag för beslutsfattande beroende på om målet är att sänka kostnader 

eller att minska antalet reklamationer. Oavsett tillvägagångssätt bör ytterligare 
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analysverktyg integreras i affärssystemet för att kunna identifiera rotorsaker till 

reklamationer. Två lämpliga analysverktyg för att identifiera rotorsaker är 

Fiskbensdiagram följt av 5 Why (Ishikawa, 1990). En kombination av dessa verktyg 

är ett effektivt tillvägagångssätt för hitta rotorsaker till problem samtidigt som 5 Why 

metoden säkerställer att förbättringar sker där det verkligen behövs (Sugitani & 

Morita, 2011). Detta leder till en förenklad managementagenda samtidigt som 

rotorsak enklare kan identifieras (Magnusson & Olsson, 2009), vilket illustreras i 

Tabell 9.  På så sätt har affärssystemet behandlat de problem och utmaningar som 

finns i analys- och uppföljningsprocessen av både interna och externa reklamationer. I 

Tabell 9 beskrivs utmaning, lösning och potentiellt resultat i analys- och 

uppföljningsprocessen av interna och externa reklamationer. Tabellen visar hur ett 

affärssystem kan behandla de utmaningar och problem som finns i analys- och 

uppföljningsprocessen 

 

Tabell 9 Överblick av utmaningar, lösningar och resultat i analys- och 

uppföljningsprocessen av interna och externa reklamationer 

 

5.4 Sammanfattning 
För att sammanfatta analyskapitlet och på så vis uppfylla studiens syfte kan det 

konstateras att aktiviteter i hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader 

har identifierats. Vidare har även de problem och utmaningar som finns i 

hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader identifierats. 

Avslutningsvis har det redogjorts för hur ett affärssystem kan behandla dessa problem 

och utmaningar. För att illustrera den förbättrade hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader har en modell tagits fram. Denna modell illustreras i Figur 23.  

 

Pilen i figuren påvisar att hela hanteringen ses som en process. Processen är sedan 

uppdelad i tre faser, dokumentation, mätning, analys och uppföljning. I dessa faser 

ingår flera moment, vilka beskrivs i de skuggade rutorna samt tidigare i 

analyskapitlet.. Denna cykel är i konstant cirkulär rörelse där syftet är att effektivisera 

hanteringsprocessen vilket leder till att traditionella kvalitetsbristkostnader 

kontinuerligt minskar (Johnson, 2016). Hanteringsprocessen är således inspirerad av 

PDCA-cykeln  Detta yttrar sig genom att följande steg är integrerade i processen: 

 

1. Plan: Problem identifieras och metoder för genomförande bestäms (Detta steg 

inkluderar dokumentation, mätning och en del av analysfasen) 

2. Do: Åtgärdsplaner implementeras (Analys & Uppföljning)  

3. Check: Kontroll av åtgärder (Analys & Uppföljning) 

4. Act: Om åtgärder anses vara lyckade så integreras förändringar (Analys & 

Uppföljning) 
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Avslutningsvis resulterar den föreslagna hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader i en ökad datakvalitet, en bättre kontroll över verksamheten 

samt en förenklad managementagenda.  

 

 
Figur 23 Föreslagen hanteringsprocess av traditionella kvalitetsbristkostnader i ett 

affärssystem 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Studiens syfte har varit att undersöka hur affärssystem i tillverkande företag kan 

användas till att dokumentera, mäta, analysera och följa upp traditionella 

kvalitetsbristkostnader för att effektivisera hanteringsprocessen.  

 

För att identifiera de aktiviteter som ingår i hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader jämfördes och tolkades insamlad empiri från fallföretaget med 

det teoretiska ramverket. Hanteringsprocessen har delats in i tre olika steg, nämligen 

dokumentation, mätning, analys och uppföljning med hjälp av teoretiska ramverket. 

Fallföretagets hanteringsprocesser ser olika ut beroende på om det är en intern eller 

externa reklamation som ska behandlas. Problem, grundorsaker och utmaningar i 

fallföretagets hanteringsprocess har definierats. De problem som identifierats i 

hanteringsprocessen av interna reklamationer är att dokumentation ej sparas på 

strategisk plats, vilket leder till att det inte finns tillräcklig grunddata för att 

genomföra mätningar, som i sin tur resulterar i att analys och uppföljning av interna 

reklamationer inte existerar. Orsaken till att fallföretagets hanteringsprocess är 

bristfällig är att processen är ostrukturerad och ogenomtänkt. Detta beror i grund och 

botten på att interna reklamationer ej prioriteras.  

 

De problem som definierats i hanteringsprocessen av externa reklamationer är att 

dokumentationen är utspridd i olika system då den är kundbaserad. Detta leder i sin 

tur till att mätningen också är utspridd vilket gör det svårt att i analys- och 

uppföljningsfasen hitta återkommande felorsaker. Exempel på felorsaker som blir 

svåra att identifiera är leverantörer, maskingrupper och operatörer. Det bör dock 

nämnas att fallföretagets hanteringsprocess av externa reklamationer är betydligt mer 

genomtänkt och strukturerad än hanteringsprocessen av interna reklamationer. 

Utmaningen med båda hanteringsprocesserna är att samla all information i ett och 

samma system.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att hanteringsprocessen av interna 

reklamationer inte prioriteras. Detta motiveras av fallföretaget med att externa 

reklamationer är mer kritiska än interna reklamationer då de redan har nått kund. 

Fallföretaget beskriver också att i takt med att omsättningen kraftigt har ökat så har 

även antalet externa reklamationer ökat. Det förklaras också att nästan inga externt 

reklamerade produkter skickas tillbaka till fallföretaget vilket gör det problematiskt att 

analysera och följa upp felorsaker. Om fallföretaget skulle fokusera på att förbättra 

hanteringsprocessen av interna reklamationer genom att integrera samt standardisera 

processen i ett och samma system skulle de externa reklamationer minska.  

 

Vidare har lösningsförslag till hur hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader kan ske i ett affärssystem hos tillverkande företag arbetats 

fram. Detta genom att jämföra och tolka insamlad empiri från fallföretaget med det 
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teoretiska ramverket. I detta fall ser de utmaningar, lösningförslag och resultat 

likadana ut för hanteringsprocessen av interna och externa reklamationer.  

 

Den huvudsakliga utmaningen för samtliga delprocesser är att samla information i 

samma system. Först och främst bör dokumentation av både interna och externa 

reklamationer standardiseras på ett likvärdigt sätt med 5W2H som bas, vilket leder till 

ökad datakvalitet. I dokumentationsprocessen bör även felkoder integreras vilket då 

underlättar för mätning av felorsaker, exempelvis per produkt, leverantör, kund, 

maskingrupp eller operatör.  

 

Mätningen ligger till grund för en bättre verksamhetskontroll då fördelningen av 

återkommande felorsaker på ett överskådligt sätt kan identifieras. För att få en ännu 

bättre verksamhetskontroll bör mätning av relationstal integreras i systemet vilket 

leder till att fallföretaget enkelt kan se de traditionella kvalitetsbristkostnadernas 

omfattning då de ställs i relation till verksamheten. Analysverktyg bör också 

integreras i systemet för att förenkla fallföretagets managementagenda. Lämpliga 

analysverktyg att integrera är paretoanalys, fiskbensdiagram och 5 Why. I detta fall 

kan paretoanalysen användas som ett komplement till systemet. Systemet ska indikera 

var flest fel uppstår medan paretoanalysen ska indikera var störst kostnader uppstår. 

Oavsett vilket tillvägagångssätt som används så kan analysverktygen fiskbensdiagram 

och 5 Why utnyttjas för att identifiera rotorsak och på så sätt lösa problem där det 

verkligen behövs.  

 

Sammanfattningsvis är affärssystem är ett lämpligt system att integrera 

hanteringsprocessen i. Ett affärssystems övergripande syfte är att effektivisera hela 

organisationen vilket uppnås genom två olika element, nämligen förbättring av 

beslutskvalitet och effektivisering av processer. Detta leder i sin tur till ökad 

datakvalitet, bättre kontroll över verksamheten och en förenklad managementagenda. 

 

Avslutningsvis har denna hanteringsprocess baserats på PDCA-cykeln. Denna cykel 

är i konstant rörelse där syftet är att effektivisera hanteringsprocessen för att ständigt 

minska traditionella kvalitetsbristkostnader. 

6.2 Implikationer 
Denna studie har undersökt vilka aktiviteter som ingår i hanteringsprocessen av 

traditionella kvalitetsbristkostnader. Vidare har problem och utmaningar i 

hanteringsprocessen identifierats och slutligen har det redogjorts för hur 

hanteringsprocessen istället kan ske i ett affärssystem för att på så sätt effektivisera 

hanteringen av traditionella kvalitetsbristkostnader.  

 

De metoder och verktyg som författarna har föreslagit för en effektivare 

hanteringsprocess är utformade på olika sätt vilket också gör dem olika svåra att 

integrera i ett affärssystem. Författarna anser att studien är tillämpbar på fallföretaget 

och liknande tillverkande företag. För att tillämpa studiens bidrag behövs dock 

avancerad kunskap i det affärssystem som används. Denna kompetens finns inte på 

fallföretaget och därför behöver fallföretaget tillsammans med leverantör av 

affärssystemet samarbeta för att implementera det studiens bidrag omfattar.  
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Genom att standardisera hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader 

kommer antalet problem att minska. Genom standardisering skapas också underlag för 

att förbättringsarbetet ska kunna fortskrida. Att införa ett standardiserat arbetssätt för 

hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader kan ta lång tid då det 

måste involvera en stor del av organisationen. För att hanteringsprocessen ska kunna 

standardiseras på ett lyckat sätt måste det accepteras av involverade medarbetare. Det 

kan krävas utbildning för att alla inblandade ska förstå standardiseringens syfte och 

erhålla den kunskap som krävs. Med hjälp av en standardiserad process blir 

organisationen mindre individberoende och på så vis kan dubbelarbete reduceras. 

 

Denna studie har genomförts på ett specifikt fallföretag. För att implementera studien 

på andra företag kan ytterligare undersökningar krävas då utmaningarna kan se 

annorlunda ut, vilket också leder till att det kan krävas andra lösningar. Studien har 

bidragit till teoretiska implikationer då befintliga teorier sammanfattats och en ny 

modell där etablerade verktyg har integrerats tagits fram.  

6.3 Metoddiskussion 
I detta delkapitel diskuteras studiens metoder och genomförande, vad som har varit 

bra och vad som kunde genomförts på ett bättre sätt. Diskussionerna behandlar 

studiens metodval som använts för datainsamling och dataanalysens genomförande. 

Det diskuteras också huruvida studien uppfyllt kraven för validitet och reliabilitet.  

 

Fördelarna med det valda intervjuupplägget har varit att det på ett effektivt sätt har 

givit författarna kunskap och förståelse för fallföretagets hanteringsprocess av både 

interna och externa reklamationer. Fokus har legat på att förstå hanteringsprocessen ur 

ett ledningsperspektiv. Nackdelen med detta upplägg är att endast tjänstemän inom 

ekonomi och kvalitet har intervjuas, vilket innebär att produktionspersonal helt 

exkluderats från datainsamlingen. Genom att inkludera produktionspersonal i 

intervjuer skulle författarna kunnat få en förståelse kring produktionspersonalens 

åsikter gällande hanteringsprocessen av interna reklamationer.  

 

Observationerna genomfördes för att samla in empiri som inte kunnat erhållas från 

intervjuer samt för att säkerställa den informations som intervjuobjekten förmedlat. 

En fördel med observationer är att de skapat en neutral bild av hanteringsprocessen av 

både interna och externa reklamationer. Dokumentstudier har genomförts för att få en 

djupare förståelse för hanteringsprocesserna av interna och externa reklamationer. 

Dokumentstudierna tillsammans med intervjuer och observationer har lett till att flera 

problem och utmaningar i hanteringsprocesserna kunnat identifieras. Datainsamlingen 

har genomförts med hjälp av triangulering vilket innebär att flera metoder har använts.  

 

Dataanalysen utfördes genom att den insamlade empirin jämfördes med det teoretiska 

ramverket enligt analysmetoden mönsterpassning. Genom mönsterpassning skapades 

ett resultat som kunde besvara studiens frågeställningar. Under studien har 

datainsamling fortlöpande genomförts på ett strukturerat sätt. De teoretiska ramverket 

har baserats på vedertagen litteratur. På så sätt uppnår studien god reliabilitet. För att 

uppnå god validitet formulerades först ett klart syfte som sedan bröts ned i tre 

frågeställningar, vilka under studiens gång har korrigerats för att säkerställa syftets 

uppfyllande. Många tillverkande företag har problem med hanteringsprocessen av 

traditionella kvalitetsbristkostnader, och av den anledning har fokus legat på att skapa 
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generella resultat och analyser som kan tillämpas på andra företag med liknande 

förutsättningar. Personer med god erfarenhet inom problemområdet har kontinuerligt 

granskat studiens innehåll på ett kritiskt sätt, dessa i form av handledare på högskolan 

och fallföretaget. Därmed anses studien även ha uppnått en god validitet. När 

slutsatser dras är det dock viktigt att beakta att endast ett fallföretag har inkluderats i 

denna studie. För att få ett mer trovärdigt och generaliserbart resultat bör flera 

fallstudier genomföras på andra tillverkande företag.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Bakgrunden till studien är att tillverkande företag ofta har höga 

kvalitetsbristkostnader. Många företag har även problem med hanteringsprocessen av 

dessa kostnader, vilket kan leda till problem vid en kraftig omsättningsökning då 

kvalitetsbristkostnader vanligen motsvarar 15 procent av omsättningen. Studien 

påvisar hur hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader kan 

effektiviseras och på så sätt minska de traditionella kvalitetsbristkostnaderna.  

 

De aktiviteter som enligt teorin bör ingå i hanteringsprocessen av traditionella 

kvalitetsbristkostnader överensstämmer inte med de aktiviteter som faktiskt ingår i 

hanteringsprocessen på fallföretaget. Affärssystem fungerar i dagsläget som en 

ryggrad i flera organisationer och har under en längre tid haft en stor betydelse för hur 

styrning och informationsbehandling utförs. Företag glömmer ofta bort att i förväg 

bestämma vad uppmätt information ska användas till och har därmed inte heller 

anpassat mätmetoderna efter detta. Vissa företag ger också intryck av att främst ha 

som mål att få ut regelbundna rapporter och inte att kunskapen ska utnyttjas till 

förbättringar.  

 

Då utspridd information varit en återkommande orsak till de brister som identifierats i 

hanteringsprocessen blir följaktligen den förbättrade hanteringsprocessen av 

traditionella kvalitetsbristkostnader i ett affärssystem det som föreslås för att 

effektivisera hanteringsprocessen och således också minska de traditionella 

kvalitetsbristkostnaderna. Föreslagen hantering av delprocesserna dokumentation, 

mätning, analys och uppföljning leder till ökad datakvalitet, bättre kontroll över 

verksamheten samt förenklad managementagenda.  Sammanfattningsvis 

rekommenderar författarna att verksamheter som har höga traditionella 

kvalitetsbristkostnader samt svårigheter med hanteringsprocessen av dessa att: 

 

 Styrande och historisk dokumentation sparas på strategisk plats 

 Integrera relationstal och fördelningsparametrar i affärssystem 

 Integrera analysverktygen fiskbensdiagram, 5 Why samt paretodiagram för att 

identifiera rotorsaker och kostnadsställen i affärssystem 

 Standardisera hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader 

 Integrera hela hanteringsprocessen av traditionella kvalitetsbristkostnader i ett 

affärssystem  
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6.5 Vidare forskning 
Denna studie har endast behandlat aktiviteter som ingår i hanteringsprocessen av 

traditionella kvalitetsbristkostnader. I studiens inledande kapitel likställs 

kvalitetsbristkostnader med toppen av ett isberg. Där beskrivs att traditionella 

kvalitetsbristkostnader utgör toppen av isberget och är därmed synliga, resterande 

kostnader ligger under vattenytan och är således dolda. Genom att titta på studien i ett 

bredare perspektiv och även inkludera dolda kvalitetsbristkostnader skulle detta kunna 

leda till en ytterligare vägledning mot en mer kostnadseffektiv verksamhet.  

 

  



Diskussion och slutsatser 

 46 

  



Diskussion och slutsatser 

 47 

Referenser 

Bell, J. (2015). Introduktion till forskningsmetodik, (5. uppl.), Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Bergman, B., & Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning (5 uppl.), 

Lund: Studentlitteratur AB.     

 

Crandall, R.E. & Julien, O. (2010). Measuring the cost of quality, Industrial 

management, 52.4. 

 

De Mast, J. & Lokkerbol, J. (2012). An analysis of the Six Sigma DMAIC method 

from the perspective of problem solving, International Journal of Production 

Economics, 139(2), pp. 604–614. doi: 10.1016/j.ijpe.2012.05.035. 

Eriksson, L. T., & Wiedersheim-Paul, F. (2011). Att utreda, forska och rapportera (9 

uppl.), Malmö: Liber AB. 

Evans, J.R. & Dean Jr., J.W. (2000). Total Quality: Management, Organisation and 

Strategy. (2 uppl.), Cincinnati, Ohio: South-Western College Publ., Cop. 

 

Hedman, J., Nilsson, F. & Westelius, A. (2009). Temperaturen på affärssystem i 

Sverige. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Ishikawa, K. (1990). Introduction to quality control. (2 uppl.), Tokyo: Quality 

Resources. 

 

Johnson, C.N. (2016). The Benefits of PDCA, Quality Progress, 49.1, p. 45. 

Justesen, L., Mik-Meyer, N. & Andersson, S. (2011). Kvalitativa metoder: Från 

vetenskapsteori till praktik. Lund: Studentlitteratur AB. 

Klefsjö, B. (2011). Kvalitet från A till Ö, Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Kruskal, J.B., Eisenberg, R., Sosna, J., Yam, C.S. & Boiselle, P.M. (2011). Quality 

improvement in Radiology: Basic principles and tools required to achieve success, 

RadioGraphics, 31(6), pp. 1499–1509. doi: 10.1148/rg.316115501. 

Mahmood, S., M. Ahmed, S., Panthi, K. & Ishaque Kureshi, N. (2014). Determining 

the cost of poor quality and its impact on productivity and profitability, Built 

Environment Project and Asset Management, 4(3), pp. 296–311. doi: 10.1108/bepam-

09-2013-0034. 

 

Magnusson, J. & Olsson, B. (2009). Affärssystem. (2 uppl.), Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. (4 uppl.), Lund: Studentlitteratur AB. 

      

Persson, G. (2002). Kvalitet: en praktisk handbok. Stockholm: SIS förlag. 



Diskussion och slutsatser 

 48 

 

Ragowsky, A. & Somers, T.M. (2002). Enterprise Resource Planning, Journal of 

Management Information Systems, 19. 

 

Sandholm, L. (2008). Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. (6 uppl.), Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Schoenfeldt, T.I. (2008). A practical application of supply chain management 

principles. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press. 

 

Sugitani, K. and Morita, H. (2011). The approach for skill up in five-why for 

investigating root cause of quality problems, International Journal of Data Analysis 

Techniques and Strategies, 3(3), p. 221. doi: 10.1504/ijdats.2011.041332. 

 

Sörqvist, L. (1998). Kvalitetsbristkostnader : Ett hjälpmedel för 

verksamhetsutveckling, Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Tang, J., Pee, L.G. & Iijima, J. (2013). Investigating the effects of business process 

orientation on organizational innovation performance, Information & Management, 

50(8), pp. 650–660. doi: 10.1016/j.im.2013.07.002. 

 

Yin. R. (2007). Fallstudier: design och genomförande, Malmö: Liber AB. 

       

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

  



Diskussion och slutsatser 

 49 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Frågeformulär 

Bilaga 2 Spärrat gods 

Bilaga 3 Kassera en lagerartikel 

Bilaga 4  Avvikelserapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Diskussion och slutsatser 

 50 

Bilaga 1 Frågeformulär 

 

  

DOKUMENTATION 

1. Hur sköts dokumentation av kvalitetsbristkostnader? (ex. 
kassationsrapporter, omarbetesrapporter, reklamationsrapporter)  

2. Hur ser dessa rapporter ut och hur kommer operatören åt dem? 

 

3. Dokumenteras allt omarbete? (enklare processer)  

 

4. Dokumenteras alla kassationer? (även billigare enheter) 
 

5. Dokumenteras alla reklamationer? (mindre kostnader, stamkunder etc) 
 

6. Samlas all dokumentation av kvalitetsbristkostnader i ett och samma 
system? 

 
7. Om svar ja: Vad är det för system? Vad har det för funktioner?(Statistik, 

Analys etc) 
 

8. Om svar nej: Vart samlas dokumentationen?  

MÄTNING 

1. Hur hanteras mätning av kvalitetsbristkostnader? (kassationer, omarbete, 
reklamationer)  

2. Går det att ur systemet enkelt mäta kvalitetsbristkostnaderna? (ta fram 

statistik per produktgrupp, leverantör, tidsperioder etc) 

3. Om svar ja, hur sker denna mätning? 
 

4. Om svar nej, hur sker denna mätning i så fall? (utanför systemet) 

ANALYS OCH UPPFÖLJNING 

1. Utifrån de uppmätta kvalitetsbristkostnaderna, hur sker analys och 

uppföljning? (kassationer, omarbete, reklamationer)  

2. Används några särskilda modeller för analys? (PDCA, Pareto, 
Fiskbensdiagram etc)  

3. Om svar ja, är dessa modeller integrerade i ett system? 

4. Om svar nej, varför? 

5. Vad sker för eventuella åtgärder utifrån analysen?  

6. Efter eventuellt genomförda åtgärder, sker det någon uppföljning? 

(analyseras åtgärderna) 
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Bilaga 2 Spärrat gods  
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Bilaga 3 Avvikelserapport 
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Bilaga 4 Kassera en lagerartikel 

 

 


