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Förord 
En viktig aspekt med ett examensarbete är att det ska ge studenten möjligheten att testa sina vingar i 

det som kanske lite slarvigt brukar benämnas verkligheten. I denna studie har företaget Elektro Elco 

AB i Jönköping fått representera denna verklighet.  Detta examensarbete markerar mitt avslut av en 

fantastisk studietid vid Luleå tekniska universitet och civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi. 

Men det markerar även starten på ett nytt äventyr utanför universitetets trygga väggar.  

Jag skulle därför vilja passa på att tacka min handlare vid universitetet, Erik Lovén, för all hjälp och 

kunskap han bistått med under min utbildning och detta examensarbete.  

Jag skulle även vilja tacka Fredrik Simonsson, och alla de övriga anställda på Elektro Elco AB, för deras 

tålamod och medverkan under detta väldigt lärorika projekt.  
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Anders Snäckerström 

 



Sammanfattning 

För att ett företag ska lyckas med en kvalitetssatsning krävs det att dess ledning visar ett tydligt 

engagemang i frågan och att alla berörda blir involverade och delaktiga i arbetet. Men det kan vara 

svårt att motivera en förändring av nuvarande arbetsätt utan att påvisa varför detta är nödvändigt. 

Ett sätt att göra detta på är att lyfta fram vad avsaknaden av kvalitet leder till för ekonomiska 

konsekvenser. Fördelen med detta är att det blir lättare för de anställda att relatera till 

kvalitetsbristerna om det går att sätta kronor och ören på de kostnader de leder till.  Denna studie 

har genomförts på Elektro Elco AB i Jönköping, vilket är ett företag som säljer belysningsarmaturer 

med LED-teknik. Elektro Elco AB har sedan en tid uppvisat en del tecken vilka skulle kunna förklaras 

av ökade kvalitetsbristkostnader i verksamheten. Dessa tecken är bland annat att företagets vinst 

minskar trots en ökande omsättning, och att försäljningsavdelningen utryckt missnöje med att de får 

hantera en allt större mängd reklamationer. Ur detta träder syftet med denna studie fram.  

Studiens syfte är att kartlägga de kvalitetsbristkostnader Elektro Elco AB har i dagsläget, och ta fram 

rekommendationer för vidare förbättringsarbete. Kartläggningen kommer att bidra som ett 

beslutsunderlag för framtida kvalitetssatsningar inom företaget.  

Studien inleddes med två veckors praktik där författaren bland annat fick möjligheten att presentera 

sig själv och syftet med studien och lära känna företaget och dess produkter. Därefter genomfördes 

en litteraturstudie för att ge en förståelse över hur andra liknande studier genomförts, och vilka 

parametrar man där valt att titta närmare på. Litteraturstudien kompletterades med intervjuer och 

en och tillsammans bidrog de med att ta fram en lista på potentiella kvalitetsbrister. För att kunna 

säkerställa tillgången på data var det nödvändigt att utforma ett nytt system och nya rutiner för retur 

och reklamationshantering. Med hjälp av detta system fångades avvikelser upp och därmed kunde 

omfattningen av de framtagna kvalitetsbristerna mätas. Kartläggningen visar att Elektro Elco AB hade 

under oktober och november närmare 400 avvikelseärenden i form av bland annat prisfel, defekta 

produkter eller felplockade ordrar. Andelen avvikelseärenden per total ordervolym uppgick under 

samma tidsperiod till 12%, vilket skulle betyda att mer än var tionde order genererar ett 

avvikelseärende. Därefter sammanställdes kvalitetsbristerna med de framtagna schablonkostnaderna 

i en sambandsmatris och en summering kunde göras. Kartläggningen visade att de registrerade 

avvikelserna under oktober och november medförde en kostnad på över en halv miljon kr. Den 

största orsaken bakom dessa avvikelser var att företagets produkter på något sätt var defekta. I 

jämförelse med andra bolag i koncernen har Elekto Elco en avsevärt högre andel defekta produkter. 

Vid en närmare analys av dessa ärenden visade det sig att utav närmare 40 representerade 

produktgrupper stod fem för 56 % av alla reklamationsärenden.  

Den höga andelen avvikelser är oroveckande eftersom dessa ärenden direkt påverkar kunden 

negativt. Dessa avvikelser bör systematiskt registreras och dokumenteras, det kan därför vara 

lämpligt med en investering i ett avvikelsehanteringssystem som är integrerat med företaget 

affärssystem. Många av kvalitetsbrister som framkommit i studien kan härledas till att Elektro Elco 

AB i dagsläget saknar någon som arbetar eller är ansvarig för kvalitetsfrågor. Då Elektro Elco AB för 

tillfället befinner sig i en expansiv fas är det därför författarens rekommendation att en sådan tjänst 

tas fram och blir tillsatt omgående.   

 



Abstract 

In order to succeed with the implementation of any quality initiative, a strong commitment from the 

management is required. It is also important that affected employees are involved and takes part in 

the implementation process. However, it can be difficult to motivate changes in a current approach 

without demonstrating why those changes are necessary. By revealing the costs that are generated 

through a lack of quality within the processes and procedures of the company, a better 

understanding of the consequences of these quality issues can be reached. 

This study has been carried out at Elektro Elco AB, which is a company that provide luminaries with 

LED technology. Elektro Elco has recently started to show symptoms that could indicate increased 

costs of poor quality within the organization. These symptoms include that the company's profit 

decreases despite an increase in turnover. Further more, the sales department has expressed 

dissatisfaction since they have to deal with an increasing amount of complaints. This leads to the 

purpose of this study. 

The purpose is to map the costs of poor quality within Elektro Elco, and develop recommendations for 

further improvements. The study will act as a decision basis for future quality initiatives. 

The study began with two weeks of internship where the author had the opportunity to introduce 

the purpose of the study to the people within the company. A literature review was made in order to 

provide an understanding of how other similar studies have been conducted, and what parameters 

that have been taken in to account in those. The literature study was compiled together with   the 

interviews and a list of quality defects was produced. To ensure the availability of data, it was 

necessary to devise a new system and new procedures for the return and reclamation handling. 

Using this system, any deviation could be captured and the extent of the quality deficiencies 

measured. The result was that Elektro Elco AB had during October and November, almost 400 

discrepancy cases such as defect products, pricing errors or mishandled orders. These resulted in 

costs of over half a million Swedish kronor in the same time period. The study also revealed that the 

main reason behind these discrepancies is that the products are defect. In comparison with other 

companies within the corporate group Elekto Elco has a significantly higher proportion of defect 

products. A closer analysis of these cases revealed that five product groups were represented in 56% 

of all reclamation cases. 

The high proportion ratio is alarming since these discrepancies affect the customer negatively in a 

direct way. It is important that these discrepancies are captured and documented properly, thus an 

investment in suitable request-handling software that is well integrated with the ERP-system might 

be in place.   

Many of the identified quality deficiencies occur because Elektro Elco does not have anyone who is 

responsible for working with quality issues. Since Elektro Elco AB is in an expansionary phase, it is the 

author's recommendation that such a position should be created immediately. 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och problem som ligger till grund för studien. Därefter 

presenteras studiens syfte och dess primära forskningsfrågor samt dess avgränsningar. Slutligen 

introduceras företaget som studien är utförd på och den marknad företaget opererar på.  

1.1 Bakgrund och syfte 

Elektro Elco har historiskt sett haft en företagskultur som blivit starkt präglad av grundaren och 

tidigare ägaren Bo Ekströms värderingar. Bo försökte skapa en entreprenörsanda i företaget där 

målet var en snabb och flexibel organisation med en tydlig fokusering på försäljning. Denna 

fokusering ledde dock till att vissa andra delar av verksamheten hamnade i skymundan, däribland 

arbetet med kvalitetsfrågor. Att genomföra systematiska mätningar, kontroller eller uppföljning av 

produktfel ansågs vara överflödigt och detta prioriterades inte. Men takt med att Elektro Elco växte 

ökade behovet av ett tydligare strukturerat kvalitetsarbete. När OEM International AB gick in som ny 

huvudägare 2008 togs därför beslutet att lyfta fram kvalitetsfrågor till en mer central roll i 

verksamheten. Litteraturen visar att för att ett företag ska lyckas med sin kvalitetssatsning krävs det 

bland annat att ledningen visar ett tydligt engagemang i frågan och att alla blir involverade och 

delaktiga i förändringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2001). Enligt Krishnan (2006) kan det vara svårt att 

motivera en förändring inom företaget om inte konsekvenserna av dagens agerande kan påvisas. Ett 

sätt att uppnå detta är att lyfta fram hur mycket avsaknaden av kvalitetsarbete kostar företaget. Då 

mängden resurser som går åt tydliggörs är det lättare att greppa omfattningen av problemen. När 

det väl finns en förståelse för omfattningen av problemen och orsakerna därtill är det lättare att 

sätta in rätt åtgärder. Elektro Elco har sedan en tid uppvisat vissa tecken som skulle kunna tyda på 

ökade kvalitetsbrister inom företaget:  

Företagets vinst minskar trots en ökande omsättning. Försäljarna upplever att de får lägga allt större 

del av sin tid åt att hantera reklamationer. Personalen i lagret upplever att de inte hinner eller vet hur 

de ska hantera de varor som returneras till företaget. Ekonomiavdelningen har sett en tydlig ökning 

av kundkrediteringar under det senaste året.  

Dessa problem innebär ökade kvalitetsbrister vilka därmed leder till större kostnader för företaget. 

För tillfället bedriver Elektro Elco inte några systematiska mätningar som skulle kunna fånga upp 

eventuella kvalitetsproblem och det är därför svårt att se den faktiska omfattningen på problemen. 

Den nyligen tillsatte VD:n Fredrik Simonsson vill därför se en förändring i företagets arbetssätt med 

en tydligare struktur, kontinuerliga mätningar och ett arbetsätt där kvalitetsfrågor får ett större 

utrymme.  Med detta som bakgrund formuleras syftet med examensarbetet. 

Syftet är att kartlägga kvalitetsbristkostnader Elektro Elco AB har i dagsläget, och att ta fram 

rekommendationer för vidare förbättringsarbete. Kartläggningen kommer att bidra som ett 

beslutsunderlag för framtida kvalitetssatsningar inom företaget. 

1.2 Avgränsningar 

Detta examensarbete utgår från Elektro Elco och inkluderar inte kvalitetsbristkostnaderna kopplade 

till ägarbolaget OEM International AB på grund av begränsningar i studiens tidsram. Däremot 

kommer studiebesök och benchmarking att genomföras på OEM i syfte att få en inblick i deras 

kvalitetsarbete och dra lärdom av detta. Detta examensarbete har inte till syfte att skapa någon 

generell modell som är tillämpningsbar för alla verksamheter utan syftar främst till att beskriva det 
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specifika fallet vid Elektro Elco AB. Vissa delar av studien är av en mer generell natur och kan agera 

som exempel eller inspirationskälla för andra studier.  

1.3 Företagspresentation  

Nedan ges en kort introduktion till företaget Elektro Elco och de produkter som företaget inriktat sig 

på.  

1.3.1 Elektro Elco AB 

Elektro Elco AB är ursprungligen ett belysningsföretag från Osby i Småland, som försedde 

belysningsbranschen med komponenter. Ett antal år och en rad förvärv senare har företaget växt till 

att idag ha 35 anställda och en omsättning på uppemot 100 miljoner kronor. Huvudkontoret och 

lager ligger i Bankeryd strax utanför Jönköping. Företaget drevs fram till 2008 av entreprenören och 

grundaren Bo Ekström, därefter förvärvade OEM international företaget. I och med att OEM gick in 

som ägare tillträdde Fredrik Simonsson som ny VD och varumärket Legrand samt tre anställda 

flyttades till OEM i Tranås. Elektro Elco är främst ett säljorienterat företag och i stort sett all 

produktion sker hos leverantörerna, främst i Kina. Elektro Elco har ingen egen produktion utan 

bedriver endast enklare förpacknings- och uppmärkningsarbete av det som leverantörerna 

producerar. Företaget anser sig ha en nära relation med sina leverantörer, mycket tack vare ett långt 

samarbete, främst till sin största leverantör Eastfield International Industries. Leverantörerna hjälper 

även till med den tekniska kompetensen vid produktframtagningen och det är främst produktdesign 

och utformning som hanteras i Sverige. Elektro Elcos i särklass största kundgrupp består av 

elgrossister så som Storel, Ahlsell och Elektroscandia. Grossisterna säljer i sin tur vidare produkterna 

främst till elektriker eller montörer då dessa produkter kräver relativt komplicerade 

säkerhetsåtgärder vid montering. 

Trots den rådande ekonomiska recessionen har Elektro Elco ökat sin omsättning med närmare 20% 

från våren 2008 till sommaren 2009. En anledning till detta kan vara att de traditionella 

glödtrådslamporna ska fasas ut enligt tidplanen nedan på grund av de nya direktiven från 

energimyndigheten.  

 September 2009: Förbud mot alla matta glödlampor + klara 100 watts glödlampor  
 September 2010: Förbud mot klara 75 watts glödlampor  
 September 2011: Förbud mot klara 60 watts glödlampor  
 September 2012: Förbud mot klara 40 och klara 25 watts glödlampor  
 September 2013: Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor  
 September 2016: Skärpta krav på halogenlampor 

LED-tekniken är ett miljövänligt alternativ, som inte kommer att fasas ut enligt de nya direktiven 
(Energimyndigheten, 2009). De nya direktiven leder till att konsumenter börjar undersöka vilka 
alternativ som finns och LED belysning är ett populärt val. Elektro Elco bedriver främst försäljning på 
den svenska marknaden men har på senare år börjat expandera till de övriga nordiska länderna. 
Vanligen säljer företaget då sina produkter via en agent, men de har även nyligen anställt egna 
säljare i Finland som själva ansvarar för försäljningen.  

1.3.2 Produktbeskrivning  

Elektro Elco har ett sortiment med lampor som använder LED-teknik. LED betyder Light Emitting Diod 

och är en halvledardiod som vid spänning omvandlar elektricitet till ljus. Detta sker genom överföring 

av elektriska laddningar mellan två elektroder. LED drivs med likström och saknar glödtråd tillskillnad 



3 
 

ifrån vanliga glödlampor. En LED lampa har ett mycket bra ljusutbyte, upp till 60 lumen/W, vilket är 3 

ggr så mycket som för en halogenlampa och 6 ggr mer än en vanlig glödlampa (Chalmers 

energicentrum, 2006). Fördelarna med LED-lampor är att de är små, energisnåla och okänsliga för 

tempreturförändringar och stötar (Energimyndigheten, 2009). LED-lampan är miljövänlig eftersom 

den är så pass energisnål och har en mycket lång livslängd, upp till 50 år längre än en traditionell 

glödtrådslampa (ibid). En nackdel med tekniken är att den innebär en större engångsinvestering än 

till exempel en glödtrådslampa. I de tidigare utformningarna avgav LED-lamporna ett blåaktigt och 

kallt ljus, men tekniken har utvecklats och genom att placera ett tunt skikt med fosfor runt dioderna 

bryts det blå ljuset och ett mer gulaktigt sken bildas.  

Figur 1 visar en typ av LED-produkt. Det är en spotlight vilken vanligen 

monteras i tak för effektfull belysning. LED ljuslister fungerar som ett 

alternativ till de traditionella ljusrören.  Ljuslisterna är smala och 

flexibla i materialet vilket underlättar vid montering.  

I Elektro Elcos sortimentet ingår även en del halogenlampor av typen 

Down lights. Halogenlamporna är glödtrådslampor fyllda med en 

halogengas vanligen Jod eller Brom. Då Halogenlampan är uppbyggd med en glödtråd är den känslig 

för stötar och vibrationer. En halogenlampa blir väldigt varm, upp till 200 grader och måste därför 

monteras med extra försiktighet. En halogenlampa avger ett varmt ljus som är väldigt likt det som de 

traditionella glödtrådslamporna avger.  

Figur 1: LED lampa 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras och motiveras de metoder och metodval som gjorts i och med denna 

studie. Kapitlet inleds med att beskriva studiens arbetsgång för att ge en överblick i hur studien 

utförts. Därefter följer en redogörelse för hur datainsamling och analys utförts samt en teoretisk 

grund för dessa val. Sist i kapitlet diskuteras och utvärderas de metodval som gjorts. 

2.1 Arbetsgång 

I figur 2 illustreras studiens arbetsgång, vilken inleddes med två veckors praktiktjänst där den första 

veckan spenderades på företagets lager och den andra veckan var uppdelad på försäljning och 

inköpsavdelningen. Praktiken avslutades med en kick-off där representanter från företagets övriga 

delar var närvarande och författaren fick en chans att presentera sig själv och studiens syfte. 

 

Figur 2: Arbetsgång  

Tanken med de första två veckorna var dels att författaren skulle få en bild över företaget och dess 

processer, men framförallt för att få möjligheten att lära känna de anställda i företaget. Detta var 

betydelsefullt eftersom intervjuer, enligt Yin (1994, s.89), är en av de viktigaste informationskällorna 

då en fallstudie genomförs. Praktiken medförde att författaren kunde förbereda respondenterna på 

att de skulle bli intervjuade. Nästa steg var att lägga upp en plan för vilka aktiviteter som skulle 

genomföras och vilken tidsplan dessa hade. När planen blivit godkänd av båda handledarna 

påbörjades arbetet med en nulägesanalys. I detta skede togs även ett rapportskelett fram. Nästa steg 

var att genomföra en litteraturstudie för att bilda en uppfattning om vad som gjorts tidigare inom 

liknande fall och se vilka kvalitetsbristkostnader de valde att undersöka. Litteraturstudien medförde 

även ett underlag för intervjufrågorna. Eftersom det genomfördes väldigt få systematiska mätningar 

på företaget fanns det nästan ingen data att tillgå angående företagets processer, därför var 

intervjuerna en extra viktig informationskälla för de interna kvalitetsbristerna. Då studien har utförts 

på ett litet företag med relativt få anställda har det var möjligt att intervjua större delen av 

personalen i verksamheten. 

När denna studie startades saknades det ett etablerat reklamations- och returhanteringssystem hos 

Elektro Elco AB. Rutinerna kring hur dessa ärenden skulle hanteras på företaget var otydliga och 

ibland saknades de helt. Detta ledde till att den tillängliga informationen om företagets externa 

kvalitetsbristkostnader var bristfällig och egna mätningar var därav nödvändiga. För att säkerställa 

tillgången till mätdata genomfördes därför ett förändringsprojekt som gick ut på att skapa ett nytt 

system och nya rutiner för hantering av returer och reklamationer. Detta projekt genomfördes 

tillsammans med personal vid försäljning, lager och inköpsavdelningen. Författaren var ansvarig för 

att utbilda personalen i de nya rutinerna och kunde därför samköra utbildningen med 

semistrukturerade intervjuer där syftet var att lyfta fram problem som fanns i dagsläget. När väl 

informationen från litteratur, intervjuer och egna mätningar var insamlad påbörjades analysen i 
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vilken informationen sammanställdes i en sambandsmatris. Ur analysen framkom sedan resultatet av 

studien samt de rekommendationer som ges. 

2.2 Datainsamling 

I denna studie har främst en deduktiv forskningsansats använts då syftet var att utreda 

kvalitetsbristkostnader - vilket är ett redan existerande och väl förankrat teoretiskt begrepp. Teorin 

lade grunden för vilka områden som skulle undersökas och hur intervjufrågorna utformades. Studien 

innehåller även vissa induktiva inslag då valet av kvalitetsbrister påverkades mycket av den 

information som framkom i det empiriska materialet. Eftersom denna studie utgår från ett specifikt 

företag och har till syfte att på ett djupgående sätt kartlägga detta specifika fall, snarare än att se till 

det generella fallet, är det lämpligt att genomföra en fallstudie. Vinsten med detta tillvägagångssätt 

är att studien kan avgränsas till att ge en bild över ett specifikt område och inte nödvändigtvis 

behöver ta upp samtliga områden (Ejvegård, 1996, s. 31) Svårigheten med denna metod är att det 

specifika fallet aldrig fullt ut kan representera en generell verklighet, och därför måste man vara 

försiktigt med vilka slutsatser som dras (ibid). 

2.2.1 Litteratur studie 

En litteraturstudie utfördes för att samla in information och teorier inom området, samt eventuella 

studier inom liknande områden och resultaten av dessa. Det första steget i litteraturstudien var att ta 

del av examensarbeten för att därifrån få information om lämplig litteratur inom området. Sörqvist, 

Bergman & Klefsjö samt Campanella är några exempel på författare som ofta blev refererade. Nästa 

steg var att söka information från vetenskapliga artiklar genom databaser som Emerald, Ebesco och 

Google Scholar. Sökorden som bland annat användes var kvalitetsbristkostnader, kvalitetsbrister, cost 

of quality, cost of poor quality och COPQ, samt sökningar på ovan nämnda författare. 

Litteraturstudien lyfte bland annat fram vilka kvalitetsbrister som brukar vara representerade i andra 

fall, och gav därför förslag på områden att undersöka hos Elektro Elco.  

2.2.2 Sekundärdata 

Det fanns väldigt lite dokumenterat om Elektro Elcos processer och nyckeltal, på det stora hela har 

det historiskt sett skett få regelbundna mätningar. Det som fanns tillängligt var en samling Excel 

dokument där en del reklamationsärenden blivit registrerade. Dock saknades väsentlig information 

om bakomliggande orsaker eller vilken åtgärd som vidtagits. Det framgick även att det bara var en 

del av samtliga reklamationer som blev noterade i dessa dokument, och eftersom dessa var spridda i 

flertalet separata dokument försvårades arbetet med att sammanställa informationen. Däremot 

fanns det försäljningsinformation från januari 2008 och framåt lagrad i affärssystemet. Därmed fanns 

det för denna period information om företagets kundkrediteringar. Då det inte fanns pålitlig 

information om företagets reklamationer eller returer kunde inte de externa 

kvalitetsbristkostnaderna mätas utan att genomföra egna mätningar. Eftersom det inte heller fanns 

någon data eller dokumentation om företagets egna processer försvårades även kartläggningen av 

de interna kvalitetsbristkostnaderna, behovet för egna utformade mätningar var därför stort. 

2.2.3 Primärdata och utformning av eget mätsystem  

För att få tillgång till data om företagets processer och externa kvalitetsbrister dagsläget var det 

nödvändigt att utforma ett nytt system för rapportering av reklamation och returärenden. 

Utformningen hämtade information och uppslag från tre olika källor: Litteraturstudien gav förslag på 

parametrar som borde ingå för att fånga upp kostnader. Intervjuer gav information om vilken 

funktionalitet användarna ville ha. Benchmarking på OEM Automatik, inom koncernen har man 
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arbetat och i flera år utvecklat ett system för detta specifika ändamål (tyvärr är det inte möjligt att 

implementera detta på Elektro Elco på grund av att affärssystemen skiljer sig åt). Men projektet hade 

stor praktisk nytta av de erfarenheter OEM hade samlat på sig under åren, och likheten mellan 

systemen möjliggjorde att i ett senare skede kunde data från båda företagen jämföras.  

Systemet gjorde det möjligt för säljaren att rapportera in ärenden i affärssystemet så att dessa kunde 

följas upp och sammanställas i en rapport. I varje ärende lagrades information om vilka produkter 

som varit inblandade, ärendets orsak, vidtagen åtgärd samt instruktioner till lagerpersonalen för vad 

de skulle göra med varorna. Systemet utformades så att det gick att sammanställa 

avvikelseinformation med bland annat produktgrupper, leverantörer eller kunder. Detta medförde 

att olika avdelningar kunde få information och underlag om eventuella problem.  Exempelvis kunde 

inköpsavdelningen få underlag på defekta produkter som de i sin tur kunde presentera för 

leverantören. Det gick även att följa upp och se om kunden faktiskt returnerade de reklamerade 

produkterna vilket inte har varit möjligt tidigare, och senare i analysen visade det sig att det var inte 

alltid detta skedde.   Utformningen av retur och reklamationssystemet tog tid men möjliggjorde att 

information om de externa kvalitetsbristkostnaderna kunde sammanställas från och med oktober 

2009.  

2.2.4 Intervjuer 

Det saknades dock information angående de interna kvalitetsbristkostnaderna och vidare 

informationsinsamling var nödvändig.  Vid insamling av åsikter, uppfattningar, kunskaper eller 

liknande hos en population är det lämpligt att använda intervjuer. (Ejvegård, 1996, s.45). Enligt 

Saunders (2007, s.45) Kan utformningen av intervjun vara, strukturerad, semistrukturerad eller 

ostrukturerad. En strukturerad intervju är styrd av förutbestämda frågor och lämnar väldigt lite 

utrymme för respondentens egna utsvävningar. I denna studie har främst semi- eller ostrukturerade 

intervjuer använts, där det har funnits ett par förutbestämda frågor men fokuseringen låg på att 

respondenten skulle få diskutera fritt. Några intervjuer i denna studie har påbörjats som samtal i en 

spontan miljö, exempelvis i fikarummet eller under en bilresa, för att senare följas upp med en mer 

strukturerad intervju. Detta har gjorts medvetet eftersom en allt för strukturerad intervju med 

bandspelare och en mängd frågor kan leda till att respondenten blir otrygg och inte delar med sig av 

viktig information (Ejvegård, 1996, s. 46). Då studiens syfte var att kartlägga kvalitetsbrister var det 

extra viktigt att respondenterna kände sig trygga med vad informationen skulle användas till och inte 

började känna misstro. Sammantaget har det under studiens gång genomförts över ett tiotal 

intervjuer med anställda inom lager, försäljning, administration, inköp och produktutveckling samt 

kvalitetsansvariga på andra företag inom koncernen. I vissa fall fanns behovet att intervjuerna och 

litteraturstudien skedde iterativt vilket resulterade i att en del personer intervjuades mer än en gång 

bland annat produktansvarig.  Intervjuerna utgjorde en väldigt viktig del i arbetet med att kartlägga 

de interna kvalitetsbristkostnaderna genom att de gav information om eventuella problem och 

kostnadsdrivare.  

2.2.5 Benchmarking 

Att jämföra sina egna processer gentemot liknande sådana i ett annat företag är ett sätt att hitta 

möjligheter till förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2001, s 436). Tanken med jämförelsen är att 

företagen kan dra nytta av varandras erfarenheter och implementera dessa i sin egen verksamhet. 

Det behöver inte nödvändigt vis vara ett annat företag, i stora koncerner går det exempelvis utmärkt 

att jämföra med en annan division eller avdelning. Bergman och Klefsjö påpekar att en 
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benchmarkingstudie inte handlar om att kopiera rakt av utan att tanken är att företagen ska överföra 

tekniker, arbetssätt och processlösningar som fungerar i andra sammanhang till den egna 

organisationen. Det kan vara lättare att få möjlighet till benchmarking med ett företag som inte 

konkurerar om samma kunder, där liknande processer i de båda verksamheterna jämförs. Support 

funktioner som finns i de flesta företag kan exempelvis vara ett område för benchmarking. I denna 

studie genomfördes en benchmarking mellan Elektro Elco AB och ett annat bolag inom koncernen 

OEM Automatik. Detta på grund av att de dels handlar med något så när liknande produkter (främst 

elektronik komponenter med ett litet utbud av belysningsarmaturer) men även för att det de som 

kommit längst i sitt kvalitetsarbete. Det som jämfördes var kvalitetsmått i form av andel felplock på 

lager, fel utformade ordrar och andel defekta produkter.  

2.2.6 Deltagande observation 

Studien inleddes med två veckors praktik, fördelade på lager, försäljning och inköp, praktiken 

avslutades med en företaggemensam Kick-off där författaren fick möjlighet att presentera sig själv 

och studiens syfte. Den deltagande observationen resulterade i att författaren fick lära känna 

företagets produkter och processer men framförallt medarbetarna i företaget. Praktiken gav även ett 

bra underlag för vidare arbete eftersom personalen lyfte fram många brister och författaren kunde 

plantera en önskan att de skulle observera sig själva och företagets processer utifrån ett 

kvalitetsperspektiv. Enligt Ejvegård (1996, s.66) är en nackdel med deltagande observationer att den 

information som samlas in kan bli missfärgad av just det faktum att författaren själv var närvarande i 

situationen. Arbetsätt och inställningar kanske förändras eftersom de blir observerade, och därför 

inte ger en rättvis bild.  

2.3 Analysmetod 

När väl data ifrån reklamationssystemet började registreras var en analys möjlig. Det första steget 

bestod i en datareduktion där informationen filtrerades och grupperades efter ärendetyp och 

månad. En relativt stor del av informationen behövde kompletteras då många ärenden saknade en 

dokumenterad anledning till reklamationen, på grund av slarv eller osäkerhet med de nya rutinerna 

från säljarnas sida. Det krävdes därför ytterligare intervjuer för att i den utsträckning det var möjligt 

komplimentera informationen. För att beskriva omfattningen av reklamationerna och 

kvalitetsbristkostnaderna sammankopplades dessa med omsättning, produkt och 

leverantörsinformation. Därefter kunde en sammanställning genomföras där kostnader och de 

ingående kostnadsposterna kunde lyftas fram månad för månad. För att ge en bättre bild över 

kostnadernas fördelning över de olika problemen så sammanställdes dessa i ett paretodiagram.  

Ett av de verktyg som användes i studiens analys var den egenutvecklade sambandsmatrisen, se Figur 

3 för en principskiss. Matrisen utformades i Excel och idén är inspirerad av verktyget Kvalitetshuset 

vilket är ett hjälpmedel tänkt för att underlätta vid produktutveckling där produktegenskaper och 

kundbehov kopplas samman i en matris. (Bergman & Klefsjö, 2001). I detta fall utgörs matrisen 

istället av kvalitetsbrister och kostnadsdrivare. Raderna i matrisen representerar de kvalitetsbrister 

som framkommit i intervjuerna och litteraturstudien. Med hjälp av ett träddiagram delas dessa upp i 

fyra nivåer, där nivå 1 är grundnivån och själva ”stammen”. Den första avgreningen, nivå 2, delar upp 

kvalitetsbristerna i interna respektive externa faktorer, beroende på vart de upptäcks någonstans. I 

nivå 3 träder de övergripande problemområdena fram, dessa delas upp i undergrupper och 

specificeras närmare i nivå 4. I den sista avgreningen, nivå 5, är uppdelningen klar och kvar finns de 

specifika problemen som orsakar kvalitetsbrister. Kolumnerna i matrisen representerar de  
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kostnadsdrivare som är identifierade i studien, de delas in efter vart i verksamheten de uppstår. 

Därefter kan matrisen fyllas med de framtagna schablonbeloppen för varje kostnadsdrivare i varje 

problem. Rader respektive kolumner kan sedan summeras och därmed kan en total engångskostnad 

för varje problem tas fram. Multiplicerar man denna kostnad sedan med antalet inträffade fall kan 

sedan exempelvis en total månadskostnad för en kvalitetsbrist tas fram.  

 

Figur 3: Principskiss av sambandsmatris 

2.4 Metodutvärdering  

Den ursprungliga metodstrategin var att använda samma metod för kartläggningen av samtliga 

kvalitetsbristkostnader. Men som Sörqvist (1998) lyfter fram finns en stor skillnad i hur lätt det är att 

mäta olika kostnader beroende på vilken typ av kostnad det rör sig om och därför var det nödvändigt 

att modifiera metoden beroende på det specifika ändamålet.  

Till externa kvalitetsbristkostnader tillhör främst påtagliga kostnader som uppkommer på grund av 

reklamationer, kassationer, böter, felleveranser osv. Sörqvist (1998) menar att dessa är de enklaste 

kostnaderna att mäta då de ofta redan finns befintliga system som fångar upp dessa kostnader. Men 

tyvärr var detta inte fallet i denna studie och för att säkerställa information ifrån de externa 

kvalitetsbristkostnaderna var det nödvändigt att utforma ett nytt retur- och reklamations 

hanteringssystem som beskrivs under avsnitt 2.3.3.  

Vidare menar Sörqvist (1998) menar att de traditionella externa kvalitetsbristkostnaderna bara utgör 

en liten del av de totala kvalitetsbristkostnaderna och de kan liknas vid toppen av ett isberg där de 

stora kostnaderna ligger dolda under ytan ofta funna inom tjänstemanna sidan av företaget. Det 

egen utvecklade mätningssystemet fångade inte upp de interna kvalitetsbristkostnaderna, och det 

var därför nödvändigt att genomföra deltagande observationer och omfattande intervjuer.  
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2.4.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten i ett mätinstrument eller en måttenhet - ett reliabelt 

mätinstrument har en liten varians. Det vill säga att om en mätning upprepas under samma 

förutsättningar, ska de generera samma resultat (Ejvegård, 1996, s. 67). 

En studies validitet bestäms av hur väl den lyckas mäta det den avsåg att mäta (Ejvegård, 1996, s. 71). 

Ett validitetsproblem som uppkommit i denna studie är att mycket utav insamlad information 

grundar sig på det som rapporterats in vid reklamations- och returärenden. Den dokumenterade 

informationen har ett par tydliga brister. Bland annat råder det ingen konsensus i företaget med vad 

som menas med vissa reklamationsanledningar. Till exempel anges det ibland att ordern returneras 

på grund av att den har blivit felexpedierad. Vissa säljare menar att detta betyder att ordern blivit 

felaktigt inskriven i systemet medan andra säljare hävdar att felexpedierad betyder att lagret har 

skickat fel varor. Det var därför viktigt att analysera den angivna anledningen med hänsyn tagen till 

vem som rapporterat ärendet.  
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras relevant teori för denna studie. Kapitlet inleds med definitioner av 

kvalitetsbegreppet och kvalitetsbristkostnader. Därefter presenteras teorier om hur 

kvalitetsbristkostnader kan mätas, samt hur dessa kan vara fördelade. Vidare beskrivs några av de 

teoretiska verktyg som har varit tillämpliga i analysen. 

3.1 Kvalitet 

Kvalitet är ett vanligt begrepp och de flesta människor har någon form av uppfattning om vad kvalitet 

innebär. Genom årens lopp har det gjorts ett antal försök till att ge en mer formell definition av 

begreppet. Juran (1988) ger ett exempel: 

"Quality is fitness for use."  

Han definierar kvalitet som hur lämpligt någonting är för det specifika ändamålet.  

Ett annat tungt namn inom kvalitetsområdet är William Edwards Deming, som definierade begreppet 

enligt: 

"Quality consists of the capacity to satisfy wants."  

Deming (1968) utgår i sin definition ifrån en produkts förmåga att tillfredställa behov.  

I varken Juran eller Demings sätt att definiera begreppet framgår det vem som bedömer detta. Vems 

behov är det som ska tillfredställas och vem är det som avgör hur lämplig en produkt är? För att 

svara på detta ser vi till de två svenska inflytelserika namnen inom området, Bo Bergman och Bengt 

Klefsjö. Deras definition av kvalitet lyder: 

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, eller helst överträffa, kundernas behov 

och förväntningar”.  

Bergman och Klefsjö (2001, s.23) lyfter i sin definition fram att det är kunden som bedömer 

kvaliteten av en produkt, utifrån hur väl produkten uppfyllde dennes behov och förväntningar. Vidare 

skiljer Bergman och Klefsjö (2001) på begreppen behov och förväntningar, de menar att det räcker 

inte bara att tillfredställa kundens behov utan företaget måste även försöka överträffa deras 

förväntningar. Kunden behöver inte nödvändigtvis vara slutanvändaren av produkten, man kan även 

se ett företags förädlingsprocess som ett utbyte mellan interna kunder och leverantörer. 

Försäljningsavdelningen levererar beställningar till produktionsavdelningen som i sin tur levererar till 

lagret osv. Bergman och Klefsjö (2001) menar att om de interna kunderna inte tillfredställs så 

påverkas slutkunden indirekt i form av prisökningar, förseningar, defekta produkter eller liknande. 

Exempelvis så blir en underleverantör kund till det företag som tar emot reklamationsärenden 

eftersom underleverantören är beroende av att få tillgång till reklamationsinformationen för att 

förbättra sina egna processer.  

3.2 Kvalitetsbristkostnader 

Begreppet introducerades av Juran på 50-talet men kallades då för kvalitetskostnader (Cost of 

Quality). Senare har begreppet byggts ut och i dag pratas det oftast om kvalitetsbristkostnader (Cost 

of Poor Quality ) . Anledningen till att man har tagit med ordet brist i definitionen är för att lyfta fram 

att det är avsaknaden av kvalitet som kostar och inte kvalitet i sig (Bergman och Klefsjö, 2001). Lars 

Sörqvist (1998)definierar begreppet enligt:  
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”De totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga.” 

Vilket innefattar kvalitetsbristkostnader i alla processer inom organisationen, definitionen för med 

sig ett bredare och mer övergripande perspektiv än i det traditionella synsättet där fokus låg på 

produktens fysiska egenskaper och inom produktionsavdelningen. Sörqvists definition medför att 

ansvaret för kvalitetsfrågorna inte enbart hamnar på produktionssidan utan fördelas på hela 

företaget eftersom alla kostnader som uppkommer i företaget i slutändan vävs in i produktpriset för 

kunden.  

3.2.1 Varför är det viktigt? 

‘‘At least 15 percent of cost of any product or service is spent on rework or repair’’ 

Fred Smith, CEO Federal Express (Krishnan, 2006) 

Citatet ovan visar på att förtag förbrukar stora mängder resurser på grund av kvalitetsbrister, enligt 

Sörqvist (1998) är det inte ovanligt med kvalitetsbristkostnader uppmätta till 10-30% av företagets 

omsättning. Sörqvist (1998) nämner även att det är väldigt svårt att veta exakt hur stora 

kvalitetsbristkostnader som är vanligt eftersom det finns väldigt många olika definitioner på vilka 

kostnader som ska ingå i dessa beräkningar. Även om det är svårt att få fram exakta siffror så ger de 

en indikation på att det finns en stor besparingspotential i att minska sina kvalitetsbriskostnader.  

3.2.2 Varför ska man mäta kvalitetsbristkostnader? 

Harrington (1987) tar fram några olika användningsområden för mätningar av 

kvalitetsbristkostnader.  

 Konkretisera kvalitetsbegreppet och fånga ledningens intresse för kvalitetsbrister.  

Det blir betydligt lättare att förmedla ut konsekvenserna av kvalitetsbrister om man lyfter fram vad 

dessa brister kostar verksamheten. Harrington (1987) menar att genom att utrycka kvalitetsbrister i 

kronor och ören används ett språk som ledningen kan relatera till. Ledningen får dessutom en 

uppfattning om vilken eventuell vinstpotential det finns i att minska kvalitetsbristerna då de kan väga 

kvalitetsbriskostnaderna gentemot åtgärdernas investeringskostnader. 

 Förändra verksamhetens synsätt på kvalitetsbrister  

Harrington (1987) menar att motivationen för att undvika fel ökar då personalen får veta hur mycket 

dessa fel kostar i kronor och ören på grund av att de allra flesta människor vill göra bra ifrån sig. Om 

en anställd förstår de ekonomiska konsekvenserna av ett fel så kommer denne att försöka undvika 

felet i en större utsträckning.  

 Uppföljning och utvärdering av kvalitetsbristkostnader  

Genom att kontinuerligt mäta kvalitetsbristkostnaderna inom verksamheten får företaget ett relativt 

enkelt sätt att mäta hur stora kvalitetsproblem som finns i verksamheten i dagsläget. Detta leder 

enligt Harrington (1987) till att företaget lättare kan övervaka och utreda effekterna av 

kvalitetssatsningar. 
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Hur mäts kvalitetsbristkostnader? 

Nedan presenteras en rad teorier och metoder för hur mätningar av kvalitetsbristkostnader kan 

genomföras.  

3.2.3 Klassificering 

Vid mätningar av kvalitetsbristkostnader inom en verksamhet kan det underlätta att dela in 

kostnaderna i olika klasser. En sådan indelning introducerades av Feigenbaum på 1950 talet, vilken 

påvisar att ökade förebyggande kostnader kan leda till minskning av de totala 

kvalitetsbristkostnaderna (Sörqvist,1998 sid 34) Se figur 4.  

 

Figur 4: Kostnadsindelning 

Interna felkostnader: De interna felkostnaderna definieras som förluster orsakade av avvikelse från 

önskad kvalitetsnivå som upptäcks före leverans till extern kund. Exempel på interna felkostnader är 

omarbete, kassationer eller förseningar. (Sörqvist,1998 sid 37) 

Externa felkostnader: Dessa definieras som förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå 

som upptäcks efter leverans till extern kund. Exempel på externa felkostnader är reklamationer, 

garantier eller böter.  

Kontrollkostnader: Kostnaderna för att kontrollera att rätt kvalitet levereras i alla led. Exempel på 

dessa är övervakning, inspektion eller testning.  

Förebyggande kostnader: Tanken med detta mått är att mäta kostnaderna för kvalitetsinvesteringar. 

Syftet att väva in detta i kvalitetsbristkostnader kan ifrågasättas då dessa kostnader inte uppkommer 

på grund av bristande kvalitet i verksamhetens processer, utan uppkommer till följd av ett 

investeringsbeslut i syfte att förbättra kvalitet. Bergman och Klefsjö (2001) menar att en modell för 

kvalitetsbristkostnader bör endast omfatta interna och externa felkostnader.  
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3.2.4 Nivåindelning 

 

Figur 5: Nivåindelning 

Sörqvist (1998) lyfter fram att det finns en stor skillnad i hur lätt det är att mäta olika kostnader 

beroende på vilken typ av kostnad det rör sig om. För att illustrera detta har han tagit fram en modell 

där kvalitetsbristkostnaderna delas in i fem olika nivåer se figur 5.  

Nivå 1, Traditionella kvalitetsbristkostnader: Till den här nivån hör främst påtagliga kostnader ofta 

förekommande i produktions- eller lagerfunktioner inom företaget. Det rör sig ofta om kostnader 

som uppkommer på grund av reklamationer, kassationer, böter, felleveranser osv. Dessa är de 

enklaste kostnaderna att mäta då de ofta redan finns befintliga system som fångar upp dessa 

kostnader, exempelvis ekonomiavdelningen lagrar information om krediteringsfakturor och därmed 

viss information om reklamations- och returkostnader. (Sörqvist, 1998) 

Nivå 2, Dolda kvalitetsbristkostnader: I denna nivå återfinns resterande kostnader, som inte fångas 

upp i den första nivån. Här ligger ofta de kroniska problemen som är svåra att mäta och sätta en 

kostnad på. Ett exempel kan vara att ett företag har problem med att möten blir ostrukturerade och 

att de aldrig leder fram till ett beslut, vilket innebär att det går åt resurser till följd av dåligt 

utformade mötesrutiner. I denna nivå återfinns även större delen av de kostnader som uppkommer 

på tjänstemannasidan av verksamheten. Sörqvist (1998) menar att eftersom de traditionella och 

synliga kostnaderna bara utgör en liten del av de totala kvalitetsbristkostnaderna så kan man likna 

dessa vid ett isberg. Där endast toppen, det vill säga nivå ett är synligt för blotta ögat och den större 

delen av berget ligger dolt under ytan.  

Nivå 3, Förlorade Intäkter: Denna nivå innefattar de uteblivna intäkterna till följd av att företagets 

produkter inte tillfredställer kundens behov eller förväntan. Detta är ett typiskt exempel på dolda 

kvalitetsbristkostnader eftersom det är nästintill omöjligt att mäta dessa. Särskilt om det faktum att 

en missnöjd kund delar med sig av sina erfarenheter till andra potentiella kunder vävs in, företaget 

går därmed miste om ytterligare intäkter. Även om det inte går att mäta dessa kostnader så är det 

viktigt att veta om att de existerar och belysa det faktum att en trasig produkt kan kosta företaget 

betydligt mer än bara en ersättningsvara.  

Nivå 4, Kundens Kostnader: Denna nivå innefattar kostnader som uppkommer för kunden på grund 

av företagets bristande kvalitet. Det kan röra sig om förseningar som leder till produktionsstopp, eller  
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att produkten är defekt och orsakar problem och kostnader för kunden. Harrington(1987) beskriver 

ett scenario där en pojke får en cykel i julklapp men vid monteringen saknades en mutter till 

framhjulet varvid pojkens pappa måste åka tillbaka till affären dagen efter för att införskaffa 

muttern. Harrington (1987) menar att företaget som producerade cykeln endast får en liten del av de 

totala kostnaderna då de bara behöver ersätta muttern. De övriga kostnaderna faller bland annat på 

kunden som måste lägga ner resurser på att få varan utbytt och driva reklamationsprocessen. 

(Harrington, 1987) 

Nivå 5, Samhällsekonomiska kostnader: Den sista nivån väver in de kostnader som uppstår för 

samhället i stort till följd av företagets bristande kvalitet. Ett exempel kan vara att företagets brister 

leder till negativa konsekvenser för miljön. Ett annat att andra samhällsfunktioner måste skjuta till 

resurser för att avhjälpa företagets brister eller konsekvenserna av dessa till exempel om banker 

lånar ut pengar utan ordentliga garantier och staten behöver gå in och finansiera för att rädda 

bankens verksamhet och spararnas pengar. 

3.3 Släktskaps-, träd- och matrisdiagram 

Ett sätt att underlätta arbetet med stora mängder ostrukturerad och verbal information är att 

använda sig av ledningsverktyg som släktskaps-, träd- eller matrisdiagram. Dessa diagram används för 

att dela upp komplexa problem i mindre beståndsdelar och underlättar identifiering av grundorsaker 

och lösningar på problem. Enligt Bergman och Klefsjö (2001, s. 563) kan dessa tre diagram med fördel 

användas tillsammans och bildar då en strukturerad arbetsmetodik för analys av komplexa problem. 

Släktskapsdiagrammet illustrerar associationer och hjälper till att gruppera olika problemkluster 

hierarkiskt. Detta diagram fungerar samtidigt som en brainstormingaktivitet där syftet är att få med 

så stor del av problemets omfattning som möjligt. Träddiagrammet bryter ned aspekter exempelvis 

lösningsförslag, allt i mer konkreta nivåer(Bergman och Klefsjö, 2001, s.568). I Matrisdiagrammet 

illustreras sambanden mellan problemparametrarna, detta kan exempelvis användas för att koppla 

ihop de problem som framkommit i släktskapsdiagrammet med de lösningsförslag som framkommit 

med hjälp av träddiagrammet (Ibid). 

3.4 Paretodiagram 

I de situationer då det finns flera aktiva problem kan det vara svårt att veta vilket av problemen det 

är viktigast att fokusera på (Bergman och Klefsjö, 2001, s.249). Ett hjälpmedel för sådana situationer 

är Paretodiagrammet, vilket illustrerar vilka av problem som är de allvarigaste och därför bör 

angripas först. Paretodiagrammet visar oftast att ett litet antal problemtyper står för en mycket stor 

del av totalkostnaderna (Ibid). 

3.5 Kvalitetsbristkostnadsparametrar 

Ett ytterligare sätt att skapa en bättre överblick är att bryta upp kvalitetskostnaderna i mindre 

beståndsdelar. En metod som Sörqvist (1998, s 61) presenterar är att dela upp kostnaderna i ett 

träddiagram där ett komplext problem delas upp likt en trädförgrening där de yttersta grenarna 

består av de specifika problemen.  

3.6 Kvalitetshuset  

I arbetsmetodiken QFD (Quality Function Deployment) ingår ett verktyg vid namn kvalitetshuset eller 

house of quality, detta verktyg utvecklades i Japan som ett redskap för att försöka förstå sambandet 

mellan kundkrav och produktattribut (John R. Hauser, 1993). Det är ett matrisverktyg som illustrerar 

korrelationen mellan kundens behov, krav och önskemål gentemot produktens egenskaper. 
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Metodiken fungerar i korthet så att varje produktegenskap får ett sifferbetyg för hur starkt denna 

egenskap tillfredställer ett specifikt kundkrav, vilket i sin tur har viktas utifrån hur viktigt behovet 

upplevs. Därefter summeras de olika betygen för respektive produktegenskap över samtliga 

kundkrav och på så sätt får man en överblick över vilka produktegenskaper som bör prioriteras.  
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4. Nulägesanalys 
I detta kapitel presenteras den data och information som samlats in i studien. Kapitlet inleds med att 

beskriva några av de processer som har granskats. Därefter följer en sammanställning av de 

intervjuer som genomförts och den insamlade informationen från affärssystemet. Sist presenteras 

den information som samlats in från OEM International.  

4.1 Processkartläggning 

4.1.1 Försäljningsprocessen 

Elektro Elco har i dagsläget två typer av säljare, innesäljare och utesäljare, vilka har olika 

ansvarsområden. Innesäljarna hanterar kundärenden som ordermottagning, reklamationer eller 

teknisk support. Utesäljarna är uppdelade på olika geografiska regioner där de har hand om 

kundbesök, direktförsäljning och produktdemonstrationer. Elektro Elcos främsta kunder är 

elgrossister så som Ahlsell, Selga och Elektroscandia. Tillsammans har de större elgrossisterna i 

Sverige upprättat ett branschgemensamt regelverk för returavdrag, förseningsavgifter, bonusar och 

liknande. Alla underleverantörer som ingår avtal måste följa detta regelverk. Säljprocessen startas då 

en kund lägger en order till någon av säljarna. Är det en utesäljare som tar emot ordern antecknas 

den och skickas vidare till en innesäljare för registrering. Innesäljarena utformar och registrerar 

ordern i affärssystemet. I dagsläget saknas systemrutiner för hur en order skall utformas och varje 

säljare hanterar detta på sitt sätt vilket leder till en del konflikter och problem. 

I de fall där en order innehåller artiklar som behöver bearbetning går denna till montering, i annat fall 

hamnar den direkt hos lagret. Produktionen består främst av ompackning, uppmärkning, samt 

enklare monteringsarbeten. En plockorder skrivs ut så fort det finns varor hemma till någon av 

orderraderna. Det är inte alltid lagerpersonalen kan se på plockordern om ursprungsordern har fler 

orderader vilka inte finns i lager för tillfället. Detta leder till att ordrar ibland skickas i flera omgångar. 

Detta ska ske i vissa fall till exempel då kunden önskar att snabbt få artiklar vilka kräver montering, 

men kan vänta med de elektriska drivdonen och få dessa i en separat order i efterhand. Men saknas 

riktlinjer för hur lagerpersonalen ska hantera detta och i dagsläget är det är upp till var och en att 

avgöra om en order skall skickas komplett eller ej. Elektro Elco har under studiens gång ändrat 

systemet för hur de skriver ut plocklistor i lagret, tidigare skrevs ordarna ut varje morgon och 

skickades sedan under dagen. Detta medförde att en kund som lägger en order på förmiddagen får 

sina varor skickade först nästa dag. Detta var inte konkurrenskraftigt och därför skriver lagret i 

dagsläget istället ut ordrar två gånger om dagen, om en kund gör en beställning före lunch så skickas 

varorna iväg samma dag - om varorna finns på lager vill säga. Om produkten inte finns i lager får 

säljaren se till det inleveransdatum som inköpsavdelningen lämnat vilket bygger på en skattning av 

tidigare leveranstider, eller om leverantören kunnat lämna ett bestämt datum. Däremot kommer 

inte orden att tidigare läggas om varorna kommer hem tidigare än utlovat. 

4.1.2 Produktframtagning 

Elektro Elco tillverkar inte själva de produkter som säljs, däremot har företaget en 

monteringsavdelning med lättare förpacknings- och uppmärkningsarbete. Detta innebär att i stort 

sett alla produkter företaget säljer köps in från olika underleverantörer. Elektro Elcos leverantörer 

kan delas upp i två grupper, kinesiska och europeiska, och det skiljer sig i hur samarbetet med dessa 

är uppbyggt. De Europeiska leverantörerna säljer produkter med sitt eget varumärke och Elektro Elco 

agerar som en agent eller grossist i dessa fall. Samarbetet med de Kinesiska leverantörerna är  
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betydligt närmre. Elektro Elco tar fram ett produktkoncept, i form av design och användningsområde, 

som de presenterar för leverantören som i sin tur tar fram ett produktförslag och alla de tekniska 

specifikationerna till produkten. Produkten säljs sedan under Elektro Elcos varumärke Hide a lite. 

Företaget har använt sig av samma kinesiska leverantörer sen 2002, och har under årens lopp flyttat 

en stor del av företagets produkter från Europeiska leverantörer till Kinesiska, på grund av kostnad -

och tillförlitlighetsskäl.  

4.1.3 Retur och reklamationshantering  

En illustration av retur och reklamationsprocessen visas i figur 7.  

 

Figur 6: Retur och reklamationsprocessen 

Det är säljarna som sköter kontakten med kunden och är därför den första instansen i 

reklamationsprocessen. De är ansvariga för att ta emot kundens ärende och att skapa en retursedel 

som kunden ska skicka med de varor som returneras. Retursedeln ska även innehålla instruktioner till 

lagerpersonalen för hur de ska hantera de returnerade varorna.  

Tanken är att alla ärenden ska dokumenteras i en loggfil, men det är inte alltid detta sker. Eftersom 

det oftast är väldigt bråttom med ersättningsvarorna så skickas dessa vanligen till kunden innan det 

returnerade godset inkommit till lagret. Elektro Elco säljer sällan direkt till slutkund utan företagets 

kunder är huvudsakligen grossister med egna stora lager som i sin tur säljer vidare produkterna. 

Detta komplicerar reklamationshanteringen eftersom det blir flera led i kedjan mellan den som 

initierar reklamationen och Elektro Elco. Lagerpersonalen är ansvarig för att ta emot de reklamerade 

varorna. Tanken är att kunden ska ha märkt upp paketet med det reklamationsnummer som de fått 

av säljaren. Lagerpersonalen letar då upp dokumentet med motsvarande nummer i arbetsdatorn, där 

instruktionerna om vad de ska göra med varorna ges. De olika åtgärderna illustreras figur 8. Säljaren 

antecknar vilken åtgärd som gäller i det specifika fallet. I de fall då det rör sig om en returnerad vara 

där kunden ångrat sitt köp så är personalen på lagret ansvariga för att undersöka varans skick innan 

denna lagerförs igen för vidareförsäljning. 
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Figur 7:  Lageråtgärder 

När lagret har behandlat ärendet lämnar de över retursedeln till ekonomiavdelningen, där sköts 

kreditering samt justering av lagersaldo om detta är aktuellt. Alla krediteringar ska attesteras av 

försäljningschef. I de fall produkten visade sig vara defekt lämnas en retur avgift på 20 % av 

försäljningspriset.  

4.2 Sekundärdata 

I Bilaga 2 ses en sammanställning av rapporterade reklamationsärenden under perioden 2006-07-18 

till 2008-08-20. Där framgår att i genomsnitt har företaget haft ca 100 reklamationsärenden per 

månad vilket är lite mer än 5 % av den totala order mängden. Av dessa ärenden har det i närmare en 

tredjedel av fallen aldrig returnerats några produkter till Elektro Elco. Detta är osäkra siffror där det 

sannolikt döljer sig ett stort mörkertal, säljare uppger att de ibland inte rapporterar ärendena och att 

de dessutom inte alltid ber kunden skicka tillbaka produkterna. Det finns ingen dokumenterad 

förklaring till reklamationerna och information om vilka produkter som var inblandade saknas.  

4.2.1 Sammanfattning av intervjuer 

Nedan följer en sammanfattning av de intervjuer som har utförts i och med denna studie. Eftersom 

dessa utfördes semistrukturerat fanns det vissa förberedda frågor, se bilaga 3. 

Hur upplever företagets anställda kvalitet på företagets produkter? Överlag upplevs företagets 

produkter hålla en hög kvalitet, det enda undantaget är lysrören som är väldigt känsliga och ibland 

går sönder när lagret hanterar dessa. Utifrån den feedback säljarna får från kunderna bedömer de att 

företagets produkter håller en hög kvalitet i jämförelse med konkurrenterna. Dock lyftes det fram att 

en märkbar förändring skett under de senaste åren och att de har haft ganska stora problem med ett 

par produkter. Ett exempel är den tidigare storsäljaren, en spotlight för utomhusbruk, där 

leverantören plötsligt bytte material på kåpan, vilket inte klarade av värmeutvecklingen. Detta ledde 

till en mängd reklamationer och de fick tillslut dra in produkten. Ersättningsprodukten kom först 

efter ett par månader senare och efterfrågan var då enorm. Därför påskyndades utleveransen och 

tyvärr hanns det därmed inte med att testa den nya produkten. Efter ett tag visade det sig att det nya 

materialet var transparent och gav därför en annorlunda ljusbild än den tidigare versionen. Detta är 

ett extremfall men kunderna fick därmed vänta över ett halvår innan de fick sina ersättningsvaror.  
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Vilken betydelse har kvalitetsfrågor i samarbetet med leverantörerna? Det råder stor skillnad mellan 

leverantörerna. De europeiska leverantörerna är ganska trögrörliga, de levererar sin produkt och det 

ska mycket till för att de ska göra några förändringar på den. Elektro Elcos inköpsavdelning arbetar 

däremot väldigt nära de kinesiska leverantörerna vilka är betydligt mer tillmötesgående när det gäller 

kvalitetsfrågor. De flesta produkter har ”barnsjukdomar”, men inköpsavdelningen menar att de 

kinesiska leverantörerna tar till sig kritiken och genomför förändringar snabbt, medans de europeiska 

leverantörerna snarare försöker skylla ifrån sig och förnekar problemen. Samarbetet med de 

kinesiska leverantörerna har utvecklats under många år, kvalitetsfrågor har haft en central roll i detta 

samarbete.  

Vilka är de främsta orsakerna till kvalitetsbrister i dagsläget? De anledningar som lyftes fram var 

bland annat avsaknaden av kontroll och testning av produkterna vid in inleverans. En annan orsak 

som togs upp var att kommunikationen i företaget var bristfällig, både internt och externt. 

Inköpsavdelning och leverantörer blir inte informerade om kvalitetsbrister, kunder och säljare blir 

inte informerade om förseningar eller produktförändringar etc. Några andra orsaker som togs upp 

var att ordar utformas fel, att det plockas fel på lagret eller att leverantörer inte håller leveranstider.  

Låt oss tänka att det mot förmodan skulle vara ett fel på en produkt, när upptäcks detta? Om det inte 

är några större skador eller konstigheter på förpackningen är alla överens om att detta normalt inte 

upptäcks innan produkten monteras ute hos slutkunden.  

Hur fungerar retur- och reklamationsprocessen i dagsläget? Det upplevs inte finnas någon styrning 

eller struktur för hur detta ska gå till. Många upplever att detta inte fungerar över huvudtaget och att 

det krävs mycket tid för att hantera dessa ärenden. Detta är något som genomsyrar hela företaget. 

Ute på lagret är det endast en anställd som hanterar denna typ av ärenden, vilket leder till problem 

då han är borta. Inköpsavdelningen behöver få underlag för att ta upp problem med leverantörerna 

men eftersom ingen dokumentation finns tillgänglig är detta inte möjligt.  

Övriga reflektioner. Säljstödet i affärssystemet fungerar inte något vidare, det går inte att reservera 

varor på lagret utan det är fritt fram för någon annan att lägga en tidigare order och på så sätt 

”knycka” varorna. Det upplevs att lagret plockar väldigt mycket fel, det blir fel antal, fel artiklar eller 

fel adresser. Inköpsavdelningen skulle vilja ta fram en checklista för leverantörer, där man kan gå 

igenom saker som uppmärkning av batchnummer, hur reklamationer ska hanteras, riktlinjer för 

förseningar osv.  

4.2.2 Kvalitetsarbete inom OEM International  

Eftersom Elektro Elco numera ingår i OEM international var det av interesse att besöka 

kvalitetschefen inom koncernen, Peter Rydberg, för att se hur de arbetar med kvalitetsfrågor och 

främst hur reklamationer och returer hanteras. Peter berättar att OEM använder sig av ett 

avvikelsehanteringssystem som är utvecklat i Lotus Notes men som hämtar mycket av informationen 

från affärssystemet Movex. Peter var själv med och utvecklade systemet och i dagsläget hanterar det 

främst avvikelser gentemot kund som felleverans, felpris, defekter osv. Peter ser många fördelar med 

detta system men den främsta är att alla avvikelser hanteras som ett ärende i en process, och när 

som helst kan ett ärende spåras för att se vart någonstans i processen det hanteras för tillfället. När 

en aktivitet är avklarad skickar systemet automatiskt ärendet vidare till nästa steg i processen, 

vanligen via e-post. Peter menar att Elektro Elco bör analysera sina avvikelser dels för att se hur de 

påverkar kunden, men även för att följa upp och hitta anledningar till varför de uppstår.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras den information som presenterats i kapitel fyra - nulägesbeskrivningen. 

Först beskrivs de problem som framkom i samband med intervjuerna, och den deltagande 

observationen. Därefter beskrivs de valda kvalitetskostnaderna och hur dessa är framräknande samt 

hur dessa har bearbetats i sambandsmatrisen.  

5.1 Sekundärdata 

De anställda på Elektro Elco upplevde vissa symptom som kunde vara tecken på att det fanns 

betydande kvalitetsbrister i företagets processer. Nedan listas de orosmoment som anställda i 

företaget lyfte fram vid studiens start.  

Företagets omsättning ökar men vinstmarginalen sjunker. Eftersom företagets vinst ges av dess 

intäkter minus kostnader så kan detta vara ett tecken på att företagets interna kostnader ökar.  

Säljare upplever problem med reklamationer. Företagets säljare upplevde att de fick spendera en allt 

större del av sin tid på att hantera reklamationer och returer. Detta var inget som mättes men den 

allmänna uppfattningen hos säljarna var att det hade skett en markant ökning i antal ärenden de 

senaste åren.  

Ekonomiavdelningen upplever att det är väldigt många kundfakturor med 100% rabatt: 

Ekonomiavdelningen som attesterar krediteringar upplever att företaget krediterar kunden i 

betydligt större utsträckning än tidigare. Även de så kallade ”noll-fakturorna” blir allt vanligare - vid 

dessa faktureringar får kunden 100 % rabatt, vilket är brukligt exempelvis vid en reklamation.  

Personalen i lagret upplever att de inte hinner eller vet hur de ska hantera de varor som returneras till 

företaget Lagerpersonalen upplever att mängden returnerat gods ökar, de har svårt att hinna med 

att bearbeta returerna och det börjar råda platsbrist i lagret.  

Problemen ovan skulle kunna förklaras av att det har uppstått kvalitetsbrister i företagets produkter 

eller i dess processer. Det framgår att företaget får hantera fler reklamationer i dagsläget, men 

företaget har även stadigt ökat sin försäljning under de senaste åren. Det hade därför varit intressant 

att se hur andelen reklamationer per försäljningsvolym förändrats med tiden. I och med detta 

kommer vi in på ett av de större praktiska problemen denna studie har ställts inför.  

5.1.1 Bristande dokumentation 

Elektro Elco använder sig sedan januari 2008 av affärssystemet Pyramid, i vilket de hanterar ett 

flertal funktioner som order och lager. Reklamationer och returärenden sköts separat och hanteras i 

dagsläget med hjälp av diverse Excel-dokument. Som beskrivit tidigare i avsnitt 

reklamationsprocessen 4.1.3 är detta en krånglig och tidskrävande process och därför har den inte 

alltid blivit utförd. På grund av att det ofta saknades information och att varje ärende sparades i ett 

separat dokument blev det omöjligt att ta fram statistik. För att säkerställa att studien dkulle få 

tillgång till nödvändig data var det därför nödvändigt att utforma ett nytt system för hantering av 

returer och reklamationer.  

5.1.2 Problem med retur och reklamationshanteringen 

Elektro Elcos kunder efterfrågar snabbhet och smidighet i reklamationsprocessen, de vill ha 

ersättningsvaror skickade direkt och i vissa fall accepterar de inte en ny order på ersättningsvarorna. 

Detta medför svårighet att kontrollera att de reklamerade varorna verkligen kommer tillbaka. Det är  
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krångligt och det tar tid att fylla i alla dokument vid ett returärende, information ska fås från en kund 

som redan är irriterad. På grund av mängden arbete blir inte detta alltid utfört eftersom säljarna 

upplever att de inte hinner med. Varje retur eller reklamationsärende sparas i en separat fil och det 

blir därför väldigt arbetsintensivt att manuellt gå igenom alla dokument för att ta ut rapporter och 

statistik. På grund av detta genomförs det sällan analyser av returer och reklamationer.  

Det är inte alltid paketet är märkt med något reklamationsnummer, vilket leder till att 

lagerpersonalen måste kontakta säljare och försöka reda ut situationen. Detta gäller även när 

säljaren glömt att skapa en retursedel i datorn. Ibland returnerar kunder varor utan att ha kontaktat 

säljare, och då kan det vara omöjligt för lagret att ta reda på vad de ska göra med ärendet. Det 

saknas styrning för hur lagret ska använda sig av returavgifter.   

Ekonomiavdelningen måste få reda på felorsaken samt vilken åtgärd lagret utförde eftersom de 

justerar lagersaldot. De behöver även veta om ärendet ska intern eller externkrediteras. En del 

kunder kan till exempel inte ta emot en faktura på varor som inte finns i deras lager och ärendet 

måste då internkrediteras. Men om en kund registrerade fakturan behöver den externkrediteras dvs. 

kunden får en kreditfaktura.  

För att inköpsavdelningen ska kunna ta upp reklamationsärenden med leverantörerna behöver de ett 

utförligt underlag där det framgår om felets typ, felfrekvens, hur den var monterad, batchnummer 

osv. Men eftersom dokumenteringen är bristfällig saknar ofta inköpsavdelningen viktig information 

och har då svårigheter att ta upp det vid förhandlingar med leverantörerna. Inköpsavdelningen har i 

dagsläget en väldigt liten insyn i vilka produkter som det är problem med, och därför kan de inte 

underrätta leverantörerna i den utsträckning de skulle vilja.  

5.2 Införandet av ett nytt avvikelsehanteringssystem  

I och med de tidigare rutinerna för reklamationshantering saknades möjligheten att söka och 

sammanställa information om dessa ärenden. Detta ledde till stora svårigheter att få fram nödvändig 

data. I samråd med företaget togs därför beslutet att som en del av denna studie utforma nya rutiner 

för hantering av reklamationer och returer. Resultatet blev att alla reklamations- eller retur-ärenden 

rapporterades in i det befintliga affärssystemet pyramid utifrån ett antal riktlinjer beroende på typ av 

ärende. Krediteringen av kunder sköts automatiskt när lager personalen rapporterar in returnerat 

gods. Förändringen medföljde att det blev möjligt att ta ut rapporter och statistik för 

reklamationsärenden och dess orsaker. Det uppkom dock vissa tekniska svårigheter vid 

implementationen av systemet som medförde en försening av driftsättningen. När systemet väl 

sattes i drift uppkom det en hög grad av felaktig rapportering, förklaringen till detta var att säljarna 

inte hade haft tillräckligt med tid för att sätta sig in i hur systemet skulle användas. Att en manual 

skapats och skickats ut räckte inte utan det var även nödvändigt att hålla utbildning i både det nya 

reklamationshanteringssystemet men även på affärssystemet i sin helhet.  

5.3 Sammanställning av reklamationer och returer  

När det nya retur och reklamationssystemet väl var i drift fanns det möjlighet att börja analysera det 

som blivit dokumenterat. Tabell 1 nedan innehåller en sammanställning av den information som 

fångats upp angående Elektro Elcos returer och reklamationer under oktober och november månad.  
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Tabell 1 Retur och Reklamationer 

Returer och reklamationer  

Anledning Antal i okt Antal i nov 

Defekta produkter 36 65 

Ej beskrivna reklamationer 63 77 

Felaktigt utformade ordrar 25 11 

Felplockat på lager 8 8 

Förpackning/bearbetningsfel 3 1 

Kunden ångrar köpet 27 13 

Fel leveransadress 2 2 

Fel pris 20 30 

Totalt 184 207 

 

Antal defekta produkter: De ärenden som uppkommit på grund av att företagets produkter inte 

fungerar. Dessa värden inkluderar både de defekter som uppkommit hos leverantörer samt de som 

skapats i företagets egna processer.  

Felaktigtutformad order: Visar de fel som uppkommit på grund av att ordern inte blivit registrerad 

av säljaren korrekt. Det kan röra sig om att det har angivits fel artikelnummer eller ett felaktigt antal 

och detta inte blivit upptäckt innan ordern levererats.  

Plockat fel varor på lagret: Dessa ärende representerar de gånger då ordern är rätt utformad men 

den blivit felaktigt plockad på lagret. Det kan vara att fel artikel plockats eller att antalet inte 

stämmer.  

Förpackning/ bearbetningsfel: Visar de fall där säljaren specifikt rapporterat att det reklamationen 

gäller företagets egna förädlingsarbete, det kan handla om att produkten inte är korrekt monterad 

eller att det saknas delar i förpackningen. Det är väldigt få fall rapporterade av denna typ, vilket kan 

förklaras av att säljaren inte vet orsaken till felet och kan inte avgöra om det är på grund av att 

företagets egna processer inte fungerat eller om det är på grund av fel hos leverantören.  

Felaktig leveransadress avser de gånger då kunden blivit fakturerad men inte fått sina varor, detta 

kan exempelvis vara till följd av att lagret missat ordern eller att tredje part logistiker tappat bort 

godset.   

Ej beskrivna reklamationer: Denna post representerar de ärenden som inte givits någon närmare 

förklaring till förutom det faktum att det rör sig om en reklamation. Det stora antalet icke beskrivna 

reklamationerna är lite oroväckande eftersom det inte går att säga vilken anledning som ligger till 

grund för dessa. För att reda ut vad detta var för typ av ärenden tillfrågades säljarna och de 

berättade att det till största delen utgörs av defekta produkter eller att kunden inte fått sina varor. 

Anledningen till att dessa ärenden inte blir utförligare beskrivna sägs vara att de inte hinner. Under 

dessa månader studien har genomförts har omsättningen ökat dramatiskt och även fast det har 

nyanställts säljare så är det i stort sett konstant kunder i telefonkön.   

”När man har två kunder köandes i telefonen, samtidigt som orderna regnar in på mail och fax, då är 

det lätt hänt att man prioriterar bort att anteckna en massa information om reklamationen.”  

Säljare, Elektro Elco. 
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För att ge en bild över omfattningen av returer och reklamationer i förhållande till den totala 

mängden ordrar räknas andelen fram i tabell 2. I den går det att utläsa att andelen uppgår till 12% 

både i oktober och november. Detta innebär att ungefär var tionde order genererar ett retur eller 

reklamationsärende. I det totala antalet ordrar har endast intäkts givande ordrar tagits med i 

beräkningen, och ärenden som krediteringar eller offerter uteslutits. Om man jämför med den data 

som fanns lagrad på företaget vid studiens start i (se bilaga 2). I vilken snittet låg på ca 100 ärenden i 

månaden framgår det att det antingen skett en markant ökning i antalet ärenden eller så var 

mörkertalet väldigt stort.  

 
Tabell 2: Andel ärenden 

Andel ordrar som genererar ett ärende 

Ordertyp Oktober November 

Antal Reklamationer, returer och felpris 184 207 

Antal ordrar totalt 1529 1683 

Andel  12,0% 12,3% 

”Jag tror att vi helt enkelt får inse att skickar man ut kopiösa mängder varor med så pass ny teknik 

blir det mycket reklamationer, detta kommer vi nog inte undan.”  

Innesäljare, Elektro Elco. 

I de reklamationsärenden med anledningen defekt produkt, lagrades även information om vilka 

produkter det rörde sig om. Detta möjliggör en analys av hur ofta specifika produkter eller 

leverantörer är inblandade i reklamationer. Utifrån de inrapporterade 102 ärendena sammanställdes 

produktdata ifrån bilaga 2 till tabell 3. Det är dock viktigt att ha i åtanke att under samma period som 

dessa data insamlades fanns det 140 reklamationsärenden utan närmare beskrivning. Dessa ska 

enligt ansvariga säljare till största del bestå av defekta produkter, och därför är det ett stort 

mörkertal ibland dessa siffror. 

Tabell 3: Defekta produktgrupper 

Artikelgrupp Antal  

Converter 350,700mA 18 

LED lampa GU10 230V  14 

Spot Mini, Nauto, Trio 12 

LEDstrip Alu,Flex,Power 7 

LED Trafo 24V 15-90W DC 6 

I tabell 3 listas fem produktgrupper vilka tillsammans förekommer i 56% av de rapporterade 

reklamationsärendena med defekta produkter. I tabell 4 länkas de defekta produkterna till den 

ursprungliga leverantören och dess storleksordning i avseende inköpsvolym. Relco Group Nordics 

produkter förekommer i 20 av 102 ärenden med defekta produkter, vilket är mycket med tanke på 

att Elektro Elco köper in relativt lite av denna leverantör. Men det som köps av Relco är främst 

konvertrar vilket kan ses i tabell 6 är den produktgrupp som hade flest reklamationsärenden 

kopplade till sig.   
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Tabell 4: Leverantörssammanställning 

Leverantörssammanställning 

Leverantör Antal Storleksordning 

Eastfield International Industries Ltd 22 1 

Relco Group Nordic 20 10 

Civilight SZ Semiconductor 14 2 

Archimede Elettronica Srl 10 5 

Elektro Elco AB, egen tillverkning 6 * 

Roblon 5 6 

Sunlush Lamps Industrial Co. 4 3 

5.4 Valda kvalitetsbristkostnader  

5.4.1 Sambandsmatris 

För att lättare kunna överblicka kvalitetsbristparametrarna och vilka kostnader som är bundna till 

dessa upprättades en sambandsmatris. Idén är tagen från kvalitetshuset fast i detta fall är 

produktegenskaper och kundbehov utbytta mot kvalitetsbrister och kostnadsdrivare. Att bygga upp 

matrisen går till så att först räknas schablonkostnader ut för varje kostnadsdrivare hos det specifika 

problemet. Arbetskostnader räknades ut genom att mäta eller skatta tidsåtgång för en aktivitet och 

multiplicera detta med en timkostnad som hämtades ifrån ekonomiavdelningen. Övriga kostnader 

som fraktkostnader eller böter och garantikostnader hämtades från tillänglig dokumentation eller via 

intervjuer. Exempel problemet fel plock på lager, har flera kostnadsdrivare bland annat säljare ska 

behandla kundens ärende, i detta specifika fall är schablon kostnaden 50 kr eftersom det tar ungefär 

tio minuter av säljarens tid och timkostnaden är 275 kr. När alla schablonbelopp är införda i matrisen 

kan kostnaderna summeras både horisontellt och vertikalt och därmed ge en total kostnad för 

respektive brist och kostnadsdrivare se bilaga 5. Fördelen med detta är att det enkelt går att 

illustrera vilka kostnader kvalitetsbristerna genererar och framförallt vart dessa uppstår. Det blir 

betydligt lättare att förmedla ut konsekvenserna av kvalitetsbrister om man lyfter fram vad dessa 

brister kostar verksamheten Harrington (1987). 

För att lättare kunna mäta kvalitetsbristkostnader inom en verksamhet kan det underlätta att dela in 

kostnaderna i olika klasser (Sörqvist, 1998) I sambandsmatrisen delas kvalitetsbristerna upp i ett 

träddiagram där första uppdelningen särskiljer om de är interna eller externa felkostnader. Sörqvist 

nämner även två andra typer av kostnader kontrollkostnader och förebyggandekostnader (Sörqvist, 

1998 sid 37). Dessa två kostnads typer tas inte med i matrisen eftersom det inte går att binda några 

av Elektro Elcos aktiviteter eller kostnadsposter till dessa två grupper. Eftersom att Elektro Elco inte 

utför någon kontroll eller regelbunden testning av produkterna förutom i specialfall vid 

reklamationsärenden och denna kostnad finns redan representerad i matrisen. Studien väljer även 

att inte inkludera de eventuella förebyggande kostnaderna då de enligt Bergman och Klefsjö (2001)  

inte är av interesse då de är aktiviteter som uppkommit efter beslut om att förbättra kvaliteten och 

inte ur en kvalitetsbrist i sig. 

Varje specifikt kvalitetsproblem har en rad olika kostnadsdrivare kopplade till sig samtliga 

kostnadsdrivare finns listade i bilaga 1 och bilaga 7. De kostnader där endast en fast månadssumma 

var tillänglig, fördelades ut på de ärenden som genererar denna kostnad. Garantikostnader är ett 

sådant exempel, där endast den totala årskostnaden fanns tillänglig, den kostnaden delades sedan på 
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summan av antalet defekta produkter, icke beskrivna reklamationer och bearbetningsfel. Där igenom 

togs en skattad rörlig kostnad fram vilket sedan multiplicerades med antal uppmätta ärenden för att 

ge den totala kostnaden.  

I tabell 5 nedan listas de sammanställda interna kvalitetsbristkostnaderna för oktober och november, 

där framgår det tydligt att de kvalitetsbrister som ansvarar för störst andel av de totala kostnaderna 

är defekta produkter och icke beskrivna reklamationer vilken enligt ansvariga säljare också ska bestå 

till största delen av defekta produkter. Men dessa kan innehålla ett stort antal reklamationer som 

kan klassificeras som någonting annat exempelvis felförpackade eller felmonterade. Därför råder en 

viss osäkerhet huruvida dessa värden verkligen överstämmer med den faktiska fördelningen av 

kvalitetsbrister.  

 

Tabell 5: Sammanställning av de externa kvalitetsbristkostnaderna 

Externa kvalitetsbristkostnader 

 Kostnad / Kvalitetsbrist Rörlig kostnad  oktober Kostnad okt november Kostnad nov 

Kunden ångrar köpet 175 kr 27 4 725 kr 13 2 275 kr 

Felaktigt pris på order 100 kr 20 2 000 kr 30 3 000 kr 

Felaktigt utformade ordrar 225 kr 25 5 625 kr 11 2 475 kr 

Defekta produkter 1 850 kr 36 66 600 kr 65 141 250 kr 

Förpackning/bearbetningsfel 850 kr 3 2 550 kr 1 2 850 kr 

Felplockat på lager 

 

300 kr 8 2 400 kr 8 2 400 kr 

Fel leveransadress 450 kr 2  900 kr 2 900 kr 

Icke beskrivna reklamationer 1 850 kr 63 116 550 kr 77 179 450 kr 

Summa   184 201 350 kr 207 334 600 kr 
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5.4.2 Paretodiagram 

Ett hjälpmedel för att illustrera hur olika anledningar till ett problem bidrar olika mycket är 

Paretodiagrammet, detta diagram lyfter fram vilka av problem som är de allvarigaste och därför bör 

angripas först. Paretodiagrammet visar oftast att ett litet antal problem står för en mycket stor del av 

felen Bergman och Klefsjö (2001, s 249). I figur 4 ser vi att defekta produkter och icke beskrivna 

reklamationer utgör tillsammans 94 % av de totala externa kostnaderna. Anledningen bakom de icke 

beskrivna reklamationerna ska enligt säljarna främst vara defekta produkter. Den branta lutningen på 

det kumulerade värdet bekräftar att kvalitetsbristkostnaderna genereras främst av defekta 

produkter, eftersom de två största posterna sägs uteslutande innehålla dessa.  
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Figur 8: Paretodiagram avvikelser 

5.4.3 Bencmhark  

Eftersom Elektro Elco nyligen blivit en del av OEM koncernen kan det vara av interesse att jämföra 

kvalitetsparametrar gentemot övriga företag inom koncernen. Studien har fått tagit del av data från 

OEM Automatik vilket är det största bolaget i koncernen och även de handlar med 

elektronikprodukter. Den data som delgavs visar de kvalitetsparametrar som OEM automatik följer 

upp och mäter varje månad. De använder sig av ett bonussystem där bland annat felfrekvens avgör 

bonusens storlek. De parametrar som mäts är bland annat förhållandet mellan antalet orderrader 

och antalet defekta produkter, felaktigt utformade ordrar, felplockat på lager och felaktigt pris på 

order.  
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Figur 9: Benchmark avvikelser per orderrad 

I figur 5 sammanställs statistik från både Elektro Elco och OEM Automatik, diagrammet visar andelen 

registrerade avvikelser av olika kategorier per total mängd orderrader (en order består av en eller 

flera orderrader där vare rad innehåller en artikeltyp). Elektro Elco hade ca 7000st orderrader och 

OEM Automatik ca 15000st under dessa två månader. Det är däremot viktigt att komma ihåg att det 

finns ett stort mörkertal i Elektro Elcos data på grund av alla de icke beskrivna reklamationerna som 

inte tagits med i denna statistik. Trots att endast en del av alla avvikelser tagits med i denna figur går 

det att utläsa att Elektro Elco har en markant högre andel defekta produkter och felaktigt utformade 

ordrar per orderrad än OEM Automatik. Däremot verkar Elektro Elco vara bättre på att plocka rätt 

artiklar på lagret.  

 

5.5 Övriga kvalitetsbristkostnader  

Enligt Sörqvist (1998 sid 37) definieras interna felkostnader som förluster orsakade av avvikelse från 

önskad kvalitetsnivå vilka upptäcks före leverans till extern kund. I intervjuerna som genomfördes i 

denna studie kom flertalet problemområden upp som kan definieras som interna kvalitetsproblem 

enligt Sörqvists definition.  

Förlorade intäkter. Omsättningen har ökat dramatiskt för Elektro Elco under den tidsperiod studien 

utfördes bland annat på grund av ett mycket lyckat samarbete med grossistkunderna. Denna ökning 

är en av anledningarna till att vissa aktiviteter inom företaget inte blir utförda. Ett exempel på detta 

är hur allt fokus läggs på försäljning, och väldigt liten tid finns över att analysera kvalitetsrister, 

reklamationer osv. I dagsläget kontrollerar Elektro Elco aldrig inkomna varor utan litar helt på sina 

leverantörer. Detta leder till att det är ute hos kunden som kvalitetsbristerna upptäcks och företaget 

kan innan dess hunnit sålt en stor mängd defekta produkter.  Förlorade intäkter är enligt Sörqvist 

(1998) ett typiskt exempel på dolda kvalitetsbristkostnader eftersom det är nästintill omöjligt att 

mäta dessa kostnader. I Elektro Elcos fall finns det ett ganska tydligt exempel, i dagsläget hinner de 



28 
 

nuvarande säljarna inte med alla de samtal som kommer in till företaget. Det är i stor sett en 

konstant telefonkö, därför tar reklamationshanteringen upp tid som kunde ha lagts på 

ordermottagning.  Elekto Elco anställer för tillfället flera nya säljare med det tar tid att lära upp dessa 

så detta problem kvarstår ett tag framöver.  

Interna kvalitetsbristkostnader - struktur och kommunikationsproblem. Elektro Elco har historiskt sett 

haft en företagskultur där flexibilitet och anpassning efter kundens önskemål är det viktigaste. Men 

att i takt med att företaget växte uppstod problem med att det saknas tydlig struktur i verksamheten. 

Det upplevs att saker och ting hamnar mellan stolarna på grund av att det inte finns någon tydlig 

ansvarsfördelning. Ett ytterligare problem är brister inom den interna kommunikationen. Elektro Elco 

har i dagsläget huvudkontoret i Jönköping men en del av innesäljarna samt produktansvarig är 

placerade i Göteborg och inköp sitter i Falkenberg. Detta är en av huvudorsakerna till 

kommunikationsproblemen inom företaget. Det mest påtagliga är mellan säljare och inköp, där 

säljare upplever att de inte får tillräcklig information om leveransdatum och kan inte påverka 

inköpsstorlekar. Inköpsavdelningen upplever att de inte får någon information om reklamationer 

eller övriga problem med produkterna och därför inte kan ta upp detta med leverantörerna. 

Eftersom det inte finns någon tydlig ansvarsfördelning när det gäller reklamationer blir dessa 

ärenden inte uppföljda. Ett tydligt exempel på detta är att det inte kontrolleras om reklamerat gods 

faktiskt inkommer till lagret. I 24 st ärenden under oktober och november skickades ersättningsvaror 

ut till kunden utan att fakturera för dessa, trots att de defekta varorna aldrig inkom till lagret.  

I dagsläget finns det flera stora brister med det affärssystem företaget använder sig av. När en order 

skapas så reserveras inte de ingående varorna, utan det är fullt möjligt att skapa ytterligare en order 

med ett tidigare leveransdatum på samma varor. Detta leder till att det ofta uppstår förseningar 

eftersom säljare av misstag lovar bort samma varor till olika kunder. Ibland händer det att leveranser 

från leverantörer kommer tidigare än ursprungligen planerat, men de ordrar som redan ligger i 

systemet får inte ett tidigare leveransdatum utan bibehåller det ursprungliga datumet. Detta leder till 

att nya ordrar läggs på de inkomna varorna och när sedan det ursprungliga datumet är nått så kan 

varorna i västa fall redan vara slut, och kunder som lagt sin order långt innan får vänta till nästa 

leverans. Affärssystemet kontrollerar inte heller om kundens beställningsnummer redan finns inlagt, 

detta leder till att ordrar dubbel registreras eftersom kunden ibland skickar en order både på mail 

och fax. Detta leder till extra kostnader bland annat för hantering av retur och kreditering av kund.  
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6. Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras studiens resultat tillsammans med de rekommendationer som tagits fram. 

Här görs även en utvärdering över de metodval som gjorts och vilken inverkan dessa har haft på 

studiens resultat. Kapitlet avslutats med att ge förslag på fortsatta studier inom området.   

5.2 Resultat kartläggning 

Kartläggningen visar att under oktober och november 2009 registrerades närmare 400 avvikelser i 

form av reklamationer, returer och felfakturering. Dessa medförde kostnader på över en halv miljon 

kr under samma tidsperiod. Detta innebär att de externa kvalitetsbristkostnaderna motsvarar 

ungefär 3 % av företagets totala omsättning. Sörqvist (1998, s 21) menar att det inte är ovanligt att 

företag har kvalitetsbristkostnader i storleksordningen 10-30 % av omsättningen, men då är samtliga 

kvalitetsbrister inräknade och i denna studie mäts endast de externa. Sörqvist (1998) menar att de 

externa kvalitetsbristkostnaderna endast utgör toppen av isberget och att de stora kostnaderna 

ligger dolda under ytan. Vidare visade kartläggningen att den största orsaken bakom de uppmätta 

avvikelserna är att företagets produkter uppvisar någon defekt. I jämförelse med andra bolag i 

koncernen (OEM Automatik och Elektronik) har Elekto Elco har en avsevärd högre andel defekta 

produkter per antal orderrader. Men dessa bolag till skillnad från Elektro Elco säljer främst 

elektronikkomponenter och har endast ett begränsat utbud av belysningsarmaturer. 

En närmare analys av avvikelseärendena visade att fem produktgrupper var representerade  i 56 % av 

alla reklamationsärenden där orsaken var defekta produkter. Den produktgrupp som det är mest 

problem med kommer ifrån en leverantör vars produkter har ovanligt många reklamationsärenden 

kopplade till sig i för hållande till inköpsvolym.  

Om man ser till andelen avvikelser av den totala ordervolymen ligger den ungefär på 12 % både i 

oktober och i november. Detta skulle innebära att mer än var tionde order genererar ett retur- eller 

reklamationsärende. I den information som fanns tillänglig vid studiens start var snittet ungefär 100 

ärenden vilket utgör lite mer än 5 %, detta visar på att det fanns ett stort mörkertal.  

5.3 Rekommendationer 

En del av syftet med denna studie var att den skulle agera som ett beslutsunderlag för framtida 

kvalitetssatsningar i företaget. Resultatet av kartläggningen som presenterades i föregående stycke 

visar att Elektro Elco AB har en väldigt hög andel avvikelseärenden vilket är oroveckande eftersom 

dessa påverkar kunden negativt. Dessa avvikelser behöver fågas upp bättre, i dagsläget är det väldigt 

många ärenden som inte blir dokumenterade vilket försvårar sammanställningen och kan ge en 

missvisande bild. Retur och reklamationssystemet som utformats i och med denna studie är enligt 

författaren endast en temporär lösning och företaget bör investera i ett system som är bättre 

integrerat med affärssystemet och där ärenden lättare kan spåras och dokumenteras. Detta bör även 

kompletteras med utbildning eftersom det redan i dagsläget råder en viss osäkerhet hos de anställda 

i hur affärssystemet ska användas.  

Kommunikationen mellan Elektro Elco och leverantörer bör förbättras framför allt i fråga om 

kvalitetsdata. En idé som uppkom under intervjuerna var att inköpsavdelningen skulle utveckla en 

checklista för punkter inköpsavdelningen bör gå igenom med leverantören vid framtagning av en ny 

produkt. I dagsläget glöms det ofta bort att diskutera detaljer kring uppmärkning och 

förpackningsfrågor vilket leder till omarbete och extra kostnader. Detta är främst ett problem med  
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leverantörer utanför Europa eftersom dessa inte är vana med de Europeiska uppmärkningskraven på 

elektroniska produkter.  

Arbetsbelastningen inom verksamheten har under studiens tidsperiod vart hög. Eftersom 

omsättningen har ökat så kraftigt det senaste året har det vart svårt att hinna med att nyanställa i 

samma utsträckning. Ett område detta har märkts extra tydligt på är försäljningssidan där det har 

förekommit sjukskrivningar på grund av överbelastning, det har i stort sett alltid vart samtal i 

telefonkö. Den höga belastningen har varit stressande för säljarna, de hinner sällan med fika raster, 

och får prioritera mellan ärenden. Därav problemet med att ordentligt dokumentera 

reklamationsärenden. Elektro Elco har under året anställt nya säljare och planerar på ytterligare 

anställningar under 2010. Det är viktigt att en liknande situation inte upprepas och det kan därför 

vara lämpligt att se över rutiner för försäljningsprognostisering och personalbehovsutvärdering.   

Säljarna upplever att de får lägga mycket tid på teknisk support till montörer och elektriker som köpt 

produkten hos elgrossister. Detta är egentligen grossistens uppgift och det tar mycket tid från 

säljarna som skulle kunna läggas på försäljning och order mottagning istället. Dessa samtal är kanske 

ett nödvändigt ont men en idé som kom fram under intervjuerna var att Elektro Elco AB skulle införa 

en specifik teknisk support funktion i företaget och i telefonväxeln slussa denna typ av samtal dit. 

Denna funktion skulle till en början kunna utgöras av en säljare med en bred tekniskkunskap om 

produkterna.  

För att minska kvalitetsbristkostnaderna måste Information ifrån reklamationerna snabbt gå vidare 

till produktchef, inköpsavdelning och slutligen leverantör. I dagsläget finns det inga tydliga 

informationskanaler för detta, och företaget kan hinna få ut en stor mängd produkter på marknaden 

innan inköpsavdelning eller leverantör får reda på eventuella problem med produkterna.  I studien 

framkom det att en liten grupp produkter representerar en stor del av alla defekter, dessa produkter 

samt ansvarig leverantör bör utredas närmre. Elektro Elco har i dagsläget inget fungerande 

avvikelsehanteringssystem, arbetet med att införa ett har påbörjats men det krävs teknisk 

kompetens inom affärssystemet för att ta fram ett fungerande och användarvänligt verktyg.  

Denna studie fokuserar främst på de externa kvalitetsbristkostnaderna inom företaget.  Enligt 
Sörqvist (1998) utgör dessa endast toppen av isberget och de stora kostnaderna ligger dolda under 
ytan. När arbetet med att fånga de externa kostnaderna kommit igång kan nästa steg lämpligen vara 
att i en större utsträckning vända blickarna inåt och granska de interna processerna.  
 
Många av de problemen som lyfts fram i denna studie kan kopplas till att det i dagsläget inte finns 
någon som arbetar med eller är ansvarig för kvalitetsfrågor. Kommunikationen brister på grund av 
det inte finns någon som ansvarar för att ta fram underlag eller utreder dessa frågor ordentligt och 
därmed hamnar mellan stolarna. Då Elektro Elco AB för tillfället befinner sig i en expansiv fas är det 
därför författarens rekommendation att en sådan tjänst tas fram och blir tillsatt omgående.   

5.4 Diskussion och metodutvärdering 

Den teori som använts i denna studie har framförallt bidragit med att klassificera 
kvalitetsbristkostnader samt att ge förslag på i vilken form dessa brukar yttra sig.  Teorierna rörde 
ofta lite större företag vilka hade någorlunda utvecklade dokumentationssystem. Denna studie 
utfördes däremot på ett mindre företag med en företagskultur som traditionellt främjat flexibilitet 
och snabb beslutsfattning snarare än att basera beslut på fakta. Det fanns inte några etablerade 
mätmetoder eller tillförlitlig sekundärdata inom företaget. Därför fick denna studie lägga ett större 
fokus på säkerställa tillgången av nödvändig information. Sambandsmatrisen och träddiagrammen  
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var till stor nytta när det gällde att strukturera upp och analysera de ingående parametrarna. Den 
inledande pratktiken var mycket givande eftersom det gav möjligheten att bättre lära känna 
företaget och dess produkter. Författaren fick även chansen att presentera sig själv och studiens 
syfte för de personer som senare skulle bli kontaktade för intervjuer. En brist i den metodik som 
användes var att behovet för utbildning av säljare i de nya rutinerna underskattades, och därmed 
förbisågs risken med att säljare inte fyllde i avvikelserapporteringen korrekt. Det rådde inte 
konsensus om vad de olika reklamationsanledningarna betydde och därför uppstod en viss 
kontamination i den insamlade informationen. Det utvecklade reklamation- och 
returhanteringssystemet byggde på det redan befintliga affärssystemet pyramid och författaren 
antog därför att säljarna redan var bekanta med det. Men vid införandet av de nya rutinerna visades 
finnas kunskapsbrister hos säljarna och ytterligare utbildning var nödvändig och det tog längre tid 
innan data kunde samlas in. Detta hade kunnat undvikas om författaren redan från studiens start 
undersökt säljarnas kunskaper inom affärssystemet.  I övrigt fungerade den valda metoden 
tillfredställande.  
 

5.5 Förslag på fortsatta studier 

Denna studie hade ursprungligen förhoppningen att kartlägga kvalitetsbrister i hela verksamheten 
men detta visade sig inte vara möjligt inom studiens tidsram. Istället valdes det att endast fokusera 
på de externa kvalitetsbristkostnaderna, det skulle därför vara intressant att även kartlägga de 
interna bristerna och jämföra dessa. Detta skulle även underlätta vidare jämförelse med andra 
företag då vissa interna processer återfinns i många företag även om produkterna skiljer sig åt. Det 
stora antalet icke beskrivna reklamationer gör att det kan vara aktuellt med att mäta 
reklamationsdata under en längre tidsperiod. Elektro Elco använder sig av en relativt ny teknik i och 
har en hög andel defekta produkter. Det skulle därför vara intressant att jämföra Elektro Elcos 
kvalitetsdata mot andra företag som arbetar med liknande teknik.  
 

5.6 Diskussion om studiens generaliserbarhet 

Det primära syftet med denna studie var att granska kvalitetsbriskostnader vid Elektro Elco AB, och 

har inte till avsikt att ta fram några generella resultat inom detta teoretiska område. Men detta 

förhindrar inte att en diskussion om studiens generaliserbarhet förs.  

Den teori som förts fram i denna studie menar att de externa traditionella kvalitetsbristkostnaderna 

endast utgör toppen av isberget Sörqvist (1998). Resultatet i denna studie visar tvärt emot detta att 

de externa utgör majoriteten av kostnaderna. Författarens tolkning är att Elektro Elco bedriver en 

annan typ av verksamhet än de traditionella tillverkande företagen som omnämns i literaturen, och 

därför uppträder dess kvalitetsbriskostnader annorlunda. Ett exempel är att Elektro Elco inte har 

någon egen produktion utan agerar återförsäljare av andra företags produkter. De har heller ingen 

kvalitetskontroll av produkterna utan överlåter detta till leverantörerna. Detta medför att det är 

endast en liten del av kvalitetsbristerna som upptäcks innan leverans till kund. De brister som 

uppstår leder ofta till stora kostnader för slutkunden, byggprojekt blir försenade, inhyrda elektriker 

kan inte utföra arbete då produkterna ej är funktionella osv. Denna studie kan bidra med att ge ett 

konkret exempel på fördelningen och storleken av kvalitetsbristkostnader i ett litet mindre men 

snabbt växande företag.  



32 
 

Referenslista 
Bergman,  B., &  Klefsjö, B. (2001). Kvalitet från behov till användning. Lund:  Studentlitteratur. 3:e 

uppl. 

Campanella,  J. (1999). Principles of Quality Costs: Principles, Implementation and Use. Milwaukee: 

American  Society for Quality Control. 2:a uppl. 

Chalmers energicentrum CEC. (2006). Energi- och elanvändning i byggnader. Elforsk 06:43.  

Dale, B.G. & Plunkett, J.J. (1999). Quality Costing. London:  Chapman   & Hall. 2:a uppl. 

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur 

John R. Hauser (1993) How Puritan-Bennet used the house of quality. Sloan Management Review, Spring, 61-

70. 

Harrington, H.J. (1987). Poor-quality Cost. Milwaukee: ASQC   Quality Press 

 Krishnan, K.S., (2006) Increasing the visibility of hidden  failure costs. Measuring Business Excellence. 

Vol. 10, Nr 4, 77-101 

Saunders, M.  (2007). Research Methods for Business Students. Edinburgh   Gate: Pearson Education Limited. 

Sörqvist, L. (1997) Difficulties in measuring the Cost of Poor Quality. Measuring Business Excellence. Vol. 1, Nr. 

1 

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

Yin, R. (1994). Case study research: Design and Methods. Thousand  Oaks, California: Sage Publications Inc. 

Internet publikationer 

Newsdesk (2008) OEM International köper Elektro Elco AB. Finns tillgänglig: 

http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/oem-international-ab-foervaervar-elektro-elco-ab-244549 

Energimyndigheten (2009). utfasningen av glödlampor, Finns tillgänglig : 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/EU-fasar-ut-glodlamporna/ 

Energimyndigheten (2009). Alternativ till den traditionella glödlampan. Finns tillgänglig: 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Belysning---

lagenergilampor-och-kompaktlysror/Alternativ-till-glodlampan/ 

 



 

 1 

Bilaga 1 Schablonkostnader och kvalitetsbrister 
Tabell 6: Schablonkostnader 

Schablon kostnader 
Kostnadspost kostnad 

Säljaren behandlar kundens ärende 275 kr/h 

Spåra leveranser 275 kr/h 

Materialkostnad vid kassationer  600 kr/ st 

Materialkostnad för bortappat gods 600 kr / st 

Arbete med att ta emot returnerade varor 175 kr/h 

Arbete med att skicka nya varor 175 kr/h 

Fraktkostnader 90 kr/st 

Omarbete i produktion 175 kr/h 

Oplanerad övertid 300 kr/h 

Utreda reklamerade produkter 275 kr/h 

Hantera ärenden med leverantörer 275 kr/h 

Hantera kreditering av kund 275 kr/h 

Förlorade intäkter för förfallna fakturor 30,000 mån 

Garantikostnader 20,000 mån 

Böter och förseningsavgifter 30,000 mån 

 

Kostnadsposterna ovan har räknats ut genom att ta grundkostnader ifrån företagets data exempelvis 

lönekostnader, kompletterat med egna mätningar för tidsåtgång och frekvens.   Kostnader för att 

utreda reklamationer och att hantera ärenden med leverantör är exempel på kostnader som kommit 

fram vid intervjuer vilka var svåra att mäta och därför fick respondenterna själva skatta tidsåtgången 

för dessa. 
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Bilaga 2 Sekundärdata 

Siffrorna i tabell 7 har tagits fram genom att leta igenom den dokumentation som fanns tillgänglig på 

företaget vid studiens start. Dessa siffror representerar bara de rapporterade reklamationsärendena, 

det råder ett stort mörkertal eftersom säljare medger att de inte alltid hinner med att dokumentera 

alla reklamationer. Det är dessutom vanligt att säljare skickar ut ersättningsvaror utan att be om att 

få in de reklamerade varorna eller för den delen dokumentera ärendet. Detta händer främst när det 

rör sig om en väldigt billig produkt, eller om de har haft mycket problem med produkten ifråga.  

Tabell 7: Reklamationsdata 

Period 2006-07-18 till 2008-08-20 Antal % av total 

Antal rapporterade reklamationer 2598 100,00% 

Antal icke inkomna reklamationer 707 27,21% 

Antal krediterade reklamationer 1381 53,16% 

Antal krediterade och uteblivna reklamationer 62 2,39% 

Att så stor del av de reklamerade varorna inte kommer in är oroväckande eftersom företaget skickar 

iväg ersättningsvaror innan reklamationsvarorna kommer tillbaka till lagret. Närmare hälften av alla 

reklamationer hanteras genom att man skickar nya ersättningsvaror och de resterande krediteras.  

I tabell 8 sammanfattas de krediteringar och de så kallade nollfaktureringar Elektro Elco genomförde 

i oktober. En nollfakturering är då företaget skickar ut produkter utan att fakturera för dessa dvs. de 

går iväg med 100 % rabatt men inte använder retur eller reklamationssystemet. För att uppskatta 

värdet av dessa så summerades inköpskostnaden för de ingående varorna, inköpskostnaden består 

av inköpspris, frakt, samt ett påslag för arbetskostnader. Detta ger möjligheten att skatta ett 

schablonbelopp för materialkostnaden i ett reklamationsärende genom att räkna ut en medel 

inköpskostnad för ersättningsvaror.  

  
Tabell 8: Nollfakturering 

Nollfakturering i oktober med inköpskostnad för varorna 

Krediteringsfakturor  Antal Summa kredit Medel 

Kreditering, ej kundbonusar  69 117 599 kr 1 704 kr 

 Utskickade ordrar med 100% rabatt  Antal Inköpskostnad Medel 

Ordrar utan förklaring 48 49 897 kr 1 040 kr 

Ersättningsvaror (reklamationer ej R-ordrar) 131 59 931 kr 457 kr 

Demonstrationsvaror, kataloger, prover etc. 55 45 613 kr 829 kr 

Totalt  303 273 039 kr 900 kr 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

Till lagerpersonalen  

o Ni i lagret jobbar väldigt nära själva produkterna, hur upplever ni Kvaliteten på Elekto Elcos Produkter? 

o Hur ofta händer det att ni måste kassera material eller produkter. Kanske för att de är trasiga eller så. 

o Hur många akutorder får ni in dagligen?  

o Kan det vara möjligt att mäta detta? 

o Upplever ni att akutordersystemet medför något problem? 

o Utifrån mina egna erfarenheter märkte jag att det var ofta lager saldo var felaktigt. Hur påverkar detta 

er?  

o Vad tror ni är de främsta anledningarna till att det blir fel i lager saldo?  

o hur ser styrningen ut angående restorder, hur vet ni vilka order ni ska sicka komplett och vilka ni kan 

skicka i delar?  

o Vi håller på att bygga det nya retursystemet, men jag har lite frågor angående vad som händer efter 

att ni tagit emot returen.  

o I dagsläget ligger allt i samma container, har ni några andra idéer på hur detta kan skötas?  

o Vad behöver ni för information för att detta ska funka? 

o Låt oss tänka att det mot förmodan skulle vara ett fel på en produkt, när enligt dig upptäcks detta? 

o Vad händer efter att detta har blivit upptäckt? 

o Hur ser det ut med övertid? 

o Vad upplever ni för andra problem?  

o Om ni skulle gissa vilken tror ni är den största orsaken till kvalitetsbrister i lager idag? 

o Något övrigt som ni tror jag har missat att fråga om rörande detta?  

o Vad tycker du vi borde förändra eller börja med om vi ska förbättra kvaliteten på företagets 

produkter?  

Till försäljningspersonal  

o Som säljare har ni väldigt nära kontakt med kunden och känner av hur era produkter tas emot på 

marknaden. Vad tycker ni om kvalitet på Elektro Elcos produkter i dagsläget? 

o Utifrån den feedback från kunderna vad tycker de om kvaliteten i allmänhet? 

o Baserat på er erfarenhet vilka är de främsta orsakerna till kvalitetsbrister i dagsläget?  

o 3:a Hur ofta förekommer dessa? 

o 3:b Kan man mäta detta? 

o Om vi utgår ifrån säljarens roll i det hela, vad tror ni är de vanligaste problemen?  

o Hur ska vi lösa dessa?  

o Baserat på vad ni hör från de andra delarna i företaget vad är det som händer på säljsidan som   

genererar problem för andra avdelningar? Felaktiga artikelnummer osv.  

o Ett begrepp jag kom i kontakt med ute på lagret är akutorder. Berätta om dessa. 

o Hur ofta behöver ni göra en sådan akutorder? 

o Om vi skulle skriva ut en till omgång med plocklistor kl 13.00 skulle detta avhjälpa behovet av 

akutorder?  

o Vi håller på att förändra reklamationshanteringssystemet men vi arbetar med långsamma processer så 

det kommer ta lite tid innan något är bestämt. Till att börja med skulle jag vilja höra lite vad ni tänker 

angående reklamationer i dagsläget. 

o Utifrån er erfarenhet hur upplever kunden Elekto Elcos reklamationsprocess.  

o Hur mycket tid uppskattar ni att ni lägger på reklamations ärenden. Timmar om dagen?   

o Har det blivit mer eller mindre med tiden? Finns det några historiska förklaringar till detta? 

o Låt oss säga att det skulle vara fel på en produkt redan från leverantören, när och vart i företaget tror 

ni att detta upptäcks?   
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Till inköpsavdelningen   

o Jag skulle först bara vilja veta hur du upplever kvalitetn på Elekto Elcos produkter. 

o Du är den som arbetar närmast mot leverantörerna, har du någon uppfattning om hur de arbetar med 

kvalitetsfrågor internt?  

o Jag förstår att ni har arbetat länge mot samma leverantörer och lyckats bygga nära relationer till dem. 

Vilken roll har kvalitetsfrågor haft i detta?  

o Om ni skulle gissa vilken tror ni är den största orsaken till kvalitetsbrister vid inköpsavdelningen idag? 

o Vi håller på att bygga det nya retur och reklamationssystemet, men jag har lite frågor angående vad ni 

behöver från lagret när de tar emot returen. 

o Vilken volym vill ni nå upp till innan ni skickar något? 

o Ska returerna sorteras efter leverantör?   

o Vad anser ni om att införa någon form av kontroll vid inleverans?  

o Hur upplever ni att kommunikationen mellan er och lagret bör fungera? Vad behöver ni få reda på och 

när? 

o Låt oss tänka att det mot förmodan skulle vara ett fel på en produkt, när enligt dig upptäcks detta?` 

o För att jag ska göra min kartläggning behöver jag förstå omfattningen av retur och reklamations 

arbetet. Utifrån din roll som inköpare hur ofta händer det att ni tar upp reklamations ärenden med 

leverantörer. Dokumenteras detta? 

o Hur mycket tid tar det att driva en reklamation eller retur process? 

o Har du några andra reflektioner kring detta är det något du tror jag missat? 
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Bilaga 4 Defekta produkter 

Tabell 9: Defekta produkter 

Reklamationtsärenden med defekta produkter  

Artikel Antal  Artikel Antal  

1204BS inkl 20/W 2m k amp klarglas 1 LED Trafo EDXe 12V 70W DC 1 

1206M-BS inkl 20W 2m k amp mg IP44 2 LED Trafo SLT 12V 15W DC 1 

1208M-K inkl 20W 2m k amp mg IP44 1 LED Trafo SLT 12V 30W DC 1 

1210V, Vit ledbar 20W/12V 1 LED-Spot Dot, Kallvit 45° Vit 1 

2940BS fast HIT/35W G8,5 IP44 Inkl.drivdon 1 LED-Spot Dot, Varmvit 45° M.krom 2 

3010K Downlight kvadrat. krom 1 LEDstrip Alu 50cm varmvit länkbar 1 

6500V Downlight takfot IP65 GU 5,3 1 LEDstrip Alu 75cm varmvit länkbar 1 

7550396 1 LEDstrip Alu 75cm vit länkbar 1 

Armatur u frontglas alum 1 LEDstrip Flexibel IP68 Varmvit 12V/DC 4,8W 1 

Converter 350mA/48V, 1-6 Led amp-gren 2 LEDstrip Flexibel Varmvit 12V/DC 4,8W 1 

Converter Jolly Universal dimmer 2 LEDstrip Power 30cm varmvit 1 

Converter MPI 350mA/12V, 2-3 Led, IP66 1 LEDstrip Power 70cm varmvit 1 

Converter MPL 350mA/12V, 2-3 Led 1 Ljusgivare FL2001 12V/42W 3 

Converter PD309 700mA/38V, 1-3 x 3W 1 Ljuslist 70cm trp, 3W spoll 1 

Converter PLD 350MA 3-12st 1 Ljustape trafo 24V 180VA 1 

Converter PLR 350mA/48V, 1-9 Led 1 Lysr.armatur T5/28W Vit  Link. 2 

Converter PTD350 1-10V, 350mA/48V 2 Metalhalogen Philips CDM-SA/R 150W 4200K 1 

Converter PTD350M master, 350mA/48V 6 Pillar Assymetrisk 500 2x3W Varmvit 1 

Converter PTD700M master, 700mA/24V 1 Single Eye Led  1W 15° Vit 1 

Dimlight 300 Lr 2 Single Eye Led  3W 30° Varmvit 1 

Driver 17W PTDCC/15/350 ej dimbar 1 Spot Assymetrisk Round 3W Varmvit 1 

Duralight 240V 13 mm transparent 1 Spot Floor 1W V-vit 120° IP66 1 

Duralight LED 13mm 240V K-vit 1 Spot Mini 1W V-vit 120°, Vit ring 2 

Frontring 1206M Borstad stål 2 Spot Mini-L 1W K-vit 45°, Vit ring 1 

Frontring 1206M Vit 1 Spot Mini-L 1W V-vit 45°, Vit ring 2 

Frontring 1208M Vit 1 Spot Nauto Round 3x1W Vit 2 

Hörnbox 3-vägs Vit 1 Spot Nauto Square 3x1W Vit 1 

LED Dimmer KZQ 12V/24V 24W/48W 1 Spot Trio-L 3W V-vit 45°, Vit ring 1 

LED lampa GU10 230V   Varm-vit 2 Spot Trio-T 3x1W V-vit 10°, Trp ring 1 

LED lampa GU10 230V 1x3W(XPE)/36° Varm-vit 4 Stair light LED IP67, Varmvit, Matt aluminium 2 

LED lampa GU10 230V 1x3W/36° Varm-vit 6 Stair light LED IP67, Vit, Matt aluminium 1 

LED lampa GU10 230V 1x3W/36° Vit 2 Star Led  3W 80° Varmvit 1 

LED lampa MR16 12V 1x3W/36° Varm-vit 1 Trafo HEX 210W S-dim 1-utgång 1 

LED Trafo 12V 40W DC 1 Trafo HEX 300W 1-utgång elektronisk 1 

LED Trafo 24V 50W DC 1 Underskåpsarmatur Lysrör 1x36W 2 

LED Trafo 24V 90W DC 1 Window 2 Led 1W Varmvit 1 

Totalt 102 
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Bilaga 5 Sambandsmatris 

 

Figur10:Sambandsmatris
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Bilaga 6 Träddiagram 

 

 

 

 

Figur 11: Träddiagram 
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Bilaga 7 Kostnadsparametrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Kostnadsparametrar 
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Bilaga 8 Manual för Retur och reklamationshanteringssystemet 
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Manual för R-order  

Scenario R1 (Standard beskrivning för Retursedel) 

Kunden ångrar sig och vill bli krediterad 

Skapa en ny Returorder i rutin 410 och välj Projekttyp          

till R-Reklamationer (R2 är en rutin för lagret) 

Ordernumret blir samma som ursprungsordern fast med ett R 

framför.  

(Exempel om returen gäller order 267754 blir returnumret 

R267754).  

Ert ordernr: Ange här Kundens beställningsnummer.  

Godsmärkning: anger anledningen till returen i detta fall är det 

ett ÅNGERKÖP 

 

 

Det är väldigt viktigt att ni anger rätt Retur/Reklamationsanledning.  

 

Gå vidare till orderaderna och Fyll i de artiklar kunden returnerar med 

negativt antal.    

Nästa steg är att ge instruktioner till lagret för hur de ska hantera varorna 

när de kommer in. Genom att skriva .R2 i Artikelkod fältet 

kommer det automatiskt upp ett antal rader. Kryssa för de  

alternativ som gäller för denna order.  

Eftersom det är kunden som ångrar sig så gäller 20% returavdrag enligt 

ALEM . Detta får man fram under fliken Orderrabatt:  
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Scenario R2 Kunden köpte fel och vill ändra sin beställning.  

Returnera varorna precis som vanligt (Se scenario R1 för instruktioner). Skapa därefter en ny order 

för de nya produkterna kunden ville ha. Det vill säga skriv inte in de nya artiklarna i R-orden utan håll 

dessa separerade.  

 (Exempel Kunden köper 2st 7550668, men ångrar sig och vill ha något annat. Skapa då en returorder 

för de 2st 7550668, enligt scenario R1, och skapa en ny helt vanlig order för de nya varorna kunden 

ville ha. Obs! inget R nummer på den nya ordern och kom ihåg 20% returavdrag enligt ALEM) 

Scenario R3 Reklamation (trasig produkt) kunden vill bli 

krediterad 

De returnerade varorna hanteras precis som Scenario R1 MEN med vissa 

skillnader 

Godsmärkning ska i detta fall vara : REKLAMATION  

I fältet artikelkod ska även .R1 skrivas in för att dokumentera information 

om reklamationen. Du kommer att få upp en rad frågor som ska besvaras, 

slarva inte med detta, utan svara utförligt.  

(Kunden reklamerar 10st, 1201 och vill bli krediterad, skriv in -10st, 1201 

kunden blir krediterad när lagret tar emot varorna)   

 

Scenario R4 Reklamation (trasig produkt )kunden vill få nya varor 

Precis samma som Scenario R3. Men lägg till ersättningsvarorna i R-ordern 

Godsmärkning ska i detta fall vara : REKLAMATION  

Artikelkoder: .R2 för retur och .R1 för reklamation.   

(Ex. Kunden reklamerar 1st Bastuset och vill få den utbytt, gör två orderader en med  -1st, Bastuset, 

och en +1 Bastuset)  
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ScenarioR5 Vi har skickat fel produkt  

Tyvärr blir det väldigt struligt i Pyramid när vi har skickat fel, och det krävs lite fix i Pyramid för att 

rätta till detta. Men genom att skriva in .R3 i ARTIKELKOD fältet så kommer alla moment upp 

automatiskt.  

Godsmärkning: FELPLOCK 

Artikelkod: .R3 

 

Returraden (rad 70) är en bevakningspost som informerar att vi inväntar en retur. De övriga raderna 

är instruktioner till lagerpersonalen om vad som har hänt och hur de ska åtgärda detta.  

Om kunden väljer att behålla de artiklar vi har skickat fel, läggs dessa bara till som en ny order rad.  

Scenario R6 Felaktigt Pris 

Lägg till artikelrad fast med artikelkoden under benämning istället 

för Artikelkod.  

 

Netto priset är det kunden blir fakturerad (krediterad om det är ett negativt belopp) 

Godsmärkning: FEL PRIS  

OBS! Glöm inte bort att under Ert Ordernr skriva in kundens 

beställningsnummer.  

 


