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Sammanfattning 
Detta arbete syftar huvudsakligen till att bidra med rekommendationer för hur ett system för 
mätning av kvalitetsbristkostnader hos ABB-enheten Control products Sweden bör upprättas. 
ABB:s globala riktlinjer för vad som ska mätas i ett sådant system har fungerat som 
utgångspunkt. I rapporten diskuteras vidare hur arbetet med mätsystemet ska upprätthållas 
utifrån ett ledarskapsperspektiv. 

I studien har en litteraturstudie legat till grund för en nulägesbeskrivning, en 
benchmarkingstudie, deltagande observationer och intervjuer. Rapporten innehåller också en 
sällsynt detaljerat beskriven kvalitetsbristkostnadsmätning som fungerar som riktmärke för 
enhetens fortsatta arbete med kvalitetsbristkostnader. !  
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Abstract!
This research sought to submit a recommendation of a cost of poor quality performance 
measurement system for the ABB unit of Control Products Sweden. The global ABB guidelines 
for such a measurement system worked as an aid for deciding what types of costs of poor quality 
are relevant. Further, the aspect of leadership in the continued work for maintaining the 
measurements is discussed. 

In order to succeed in this, a research foundation was established based on a literature review. 
This framework was used as a tool, when performing a current status report, a benchmarking 
study, a participant observation study and employee interviews. The result is a detailed 
description of how cost of poor quality measurements should be performed. It also states the 
level of the costs of poor quality in the company by actually conducting a sample measurement. 
The results are subjected for continuous future measurement at the company, which is further 
discussed in a concluding chapter.    
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Förord 
Detta examensarbete är en milstolpe för oss båda. Arbetet har varit lärorikt och bidragit med 
värdefulla erfarenheter som kommer vara till stor hjälp i vårt fortsatta yrkesliv. Det finns en rad 
personer vars hjälp möjliggjort resultatet. 

Ett stort tack riktas till vår handledare på ABB, Christina Brunk, för att vi fick förtroendet och 
möjligheten att göra detta arbete och för de givande diskussionerna. Ett stort tack ska också 
riktas till medarbetarna på LPCP i Västerås, som tog sig tid att träffa oss för intervjuer och 
samtal.  

Likaså vill vi tacka personerna från Wiring Accessories, Force measurement, Robotics och 
Substation Automation Products som tog emot oss, ställde upp på intervjuer och bidrog med 
värdefulla resonemang. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare på KTH, Farazee Asif, för de synpunkter som 
han bidrog med under arbetsprocessen. 

 
 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Stockholm, juni 2014 

Alexander Corell & Filip Lucic 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer bakgrunden till forskningsämnet och det specifika problemet 
att presenteras. Vidare ska syftet med arbetet och de forskningsfrågorna som förväntas besvaras 
definieras. Slutligen kommer arbetets avgränsningar att läggas fram för att färdigställa bilden av 
arbetets omfattning.!

1.1 Bakgrund 
Kvalitet är något som under de senaste årtiondena flitigt har diskuterats och behandlats inom 
forskningen och industrin. Att förbättra kvaliteten ses av många som det absolut bästa sättet att 
öka kundnöjdheten, reducera produktionskostnaderna och öka produktiviteten (Schiffauerova & 
Thomson, 2006). För att man ska kunna kontrollera och styra något måste man kunna mäta det 
(Krishnan, 2006).  Inom industrin används prestationsmätsystem för att hjälpa ledningen att följa 
upp, koordinera, kontrollera och utveckla olika aspekter av organisationens verksamhet (Elg, 
2007). I samband med kvalitet används motsvarande system för att kartlägga så kallade 
kvalitetsbristkostnader (Uyar, 2008). Trots att kvaliteten anses som en kritisk framgångsfaktor i 
strävan att bli mer konkurrenskraftig har kvalitetsbristkostnadssystemen ännu inte antagits fullt 
ut i organisationerna (Chopra & Garg, 2011).  

Uyar (2008) påvisar i en studie av 500 framgångsrika turkiska företag att det finns en positiv 
korrelation mellan införande av ett system för hantering av kvalitetsbristkostnader och ökad 
omsättning till följd av försäljning, erhållna kvalitetsutmärkelser samt ISO-certifiering. Vidare 
har flera undersökningar visat att kvalitetsbristkostnaderna utgör mellan 10 % och 30 % av 
verksamhetens omsättning (Sörqvist, 1998, s. 3). Det finns således en stor potential i att 
identifiera och eliminera dessa. 

Inom kvalitetsdiskursen behandlas i huvudsak mätningssystemen utifrån ett övergripande 
perspektiv, där kategoriseringar och definitioner av kvalitetsbristkostnader spelar en nyckelroll. 
Det saknas emellertid vetenskapliga studier som går närmare organisationernas verksamhet för 
att utreda mer konkret hur olika kvalitetsbristkostnader kan mätas och hur systemen kan 
utformas. Detta hanterar företag ofta internt. Vidare saknas ingående beskrivningar och analyser 
av hur olika kvalitetsbristkostnader kan beräknas. Detta arbete ämnar fylla detta forskningsgap i 
och med genomförandet av en fallstudie hos ABB.  

1.2 Problemdefinition 
Det elektroniktillverkande företaget ABB har insett potentialen i att få kontroll över och 
minimera de kostnader som associeras med kvalitetsbrister. Globala riktlinjer har tagits fram för 
vilka typer av kostnader som ska mätas och det är nu upp till varje enskild del av företaget att 
tillämpa dem genom att ta fram egna mätetal. Enheten Control Products (hädanefter LPCP) inom 
ABBs division Low Voltage Products står nu inför denna utmaning, att med hjälp av de globala 
riktlinjerna ta fram och mäta verksamhetens kvalitetsbristkostnader.  

De globala riktlinjerna för mätning av kvalitetsbristkostnader på ABB är generellt formulerade 
och i varje division krävs insatser för att tillämpa dessa i den egna verksamheten. 
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Divisionsindelningen inom ABB gör att varje enhet är mycket självgående och har de flesta 
funktioner som kännetecknar ett företag. Detta gäller även LPCP, vilket för uppgiften innebär att 
ett brett spektrum av de globalt definierade kategorierna av kvalitetsbristkostnader kommer att 
vara aktuella. I dagsläget mäts sex olika kvalitetsbristkostnader på LPCP, dessa är dock inte 
kategoriserade efter ABBs globala riktlinjer. Avdelningen ifrågasätter dessutom huruvida dessa 
mäts på ett korrekt sätt. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka av de fördefinierade 
kvalitetsbristkostnaderna som ABB har formulerat globalt som går att tillämpa inom LPCP, med 
stöd i litteraturen.f 

Vidare ska en kartläggning av dessa kvalitetsbristkostnader göras och ett mätsystem för fortsatt 
kontinuerlig mätning ska tas fram.   

Slutligen ska rekommendationer kring hur LPCP bör leda det fortsatta arbetet med 
kvalitetsmätning presenteras.  

Resultatet väntas komma till användning för LPCP och andra avdelningar på ABB i arbetet att få 
kontroll över sina kvalitetsbristkostnader. Arbetet kommer dessutom att bidra till vetenskapen i 
och med den sällsynt ingående analys av specifika kostnadsposter som ska genomföras, samt hur 
det vardagligen bör upprätthållas inom ett tillverkande företag såsom LPCP. 

Forskningsfrågorna som rymmer detta är: 

• Hur kan på förhand bestämda riktlinjer för mätning av kvalitetsbristkostnader tillämpas i 
ett tillverkande företag? 

• Hur kan ett system för mätning upprättas på bästa sätt i denna miljö? 
• Vad är viktigt att ta i beaktning vid implementering av ett mätsystem, samt fortsatt 

kontinuerlig mätning? 

1.4 Avgränsningar  
Arbetet kommer att avgränsas till att behandla de typer av kvalitetsbristkostnader som har 
definierats av ABBs huvudkontor. Dessa avser alla delar av organisationen, men är med största 
sannolikhet inte heltäckande inom varje del av organisationen.  

Vidare kommer arbetet enbart behandla affärsenheten LPCP, med tillhörande funktioner. Inom 
LPCP finns emellertid ett uppköpt självstyrt bolag som heter Jokab. Denna del av organisationen 
bedöms så pass isolerad från resten av affärsenheten att den inte behandlas i detta arbete. 

! !
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2 Metod 
I detta avsnitt kommer en diskussion kring den använda forskningsmetodiken att föras, följt av 
en beskrivning av tillvägagångssättet kring informationsinsamling och analysmetod.  Slutligen 
utvärderas valen av dessa, ur ett forskningsmetodiskt perspektiv.   

2.1 Undersökningsansats och forskningsstrategi 
I arbetet valdes en deduktiv ansats och således utvecklades den konceptuella och teoretiska 
strukturen i förväg. Denna struktur låg sedan till grund för den empiriska undersökningen, samt 
för hur vissa kostnadselement skulle mätas. Det finns emellertid även induktiva inslag, eftersom 
den empiriska undersökningen i större utsträckning än litteraturstudien användes som underlag 
till vilka typer av kvalitetsbristbristkostnader som skulle mätas. Arbetet har vidare genomförts 
som en fallstudie, där inte bara nya procedurer har föreslagits, utan där även svårigheterna med 
den framtida implementeringen beaktas och analyseras. Kvalitativa metoder för datainsamling i 
form av semistrukturerade intervjuer har huvudsakligen tillämpats, men det finns även 
kvantitativa inslag, exempelvis då sekundärdata har hämtats från redovisningssystem. (Collis & 
Hussey, 2009)  

Strategin betraktades som den mest fruktbärande ur såväl ett vetenskapligt som ett 
problemspecifikt perspektiv. 

2.2 Informationsinsamling 
Till att börja med samlades information in för att få den helhetsbild som krävdes för att komma 
fram till ett resultat. Aktuell litteratur på området kvalitet och kvalitetsbristkostnader lästes och 
summerades i en teoretisk referensram, sammanställd i kapitel 3, som användas för att angripa 
det specifika problemet. 

För att bilda en uppfattning om det specifika problemet genomfördes vidare en nulägesanalys av 
bolaget i fråga. Detta skedde till en början genom verkstadspraktik och närvaro på olika 
sammanträden, i vad som kallas deltagande observation. När en övergripande bild av 
verksamheten hade bildats, genomfördes en benchmarkingstudie på fyra andra enheter inom 
ABB i Västerås. I denna studie låg fokus på hur dessa enheter hanterar sin mätning av 
kvalitetsbristkostnader. Nulägesbeskrivningen av LPCP och benchmarkingstudien finns 
sammanställda i kapitel 4. 

Med litteraturstudien, nulägesbeskrivningen och erfarenheten av mätningar på andra enheter som 
språngbräda, angreps de specifika problemområdena på LPCP genom semistrukturerade 
intervjuer och informella samtal med nyckelpersoner. Dessa interaktioner genomsyrades av en 
tydlig kommunikation gällande vad arbetet syftade till att generera, både kortsiktigt och 
långsiktigt. Detta för att inga missuppfattningar gällande vad informationen ska användas till 
skulle kunna hämma resultatet. I samband med insamlingen av primärdata kunde källor för 
sekundärdatainsamling identifieras, för att kunna bekräfta förekomsten av fenomenen som 
diskuterades.  
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2.3 Analysmetod 
Efter datainsamlingen, extraherades det relevanta i en datareduktion och presenterades i form av 
kartläggningar av de relevanta felhanteringsprocesserna och övriga kvalitetsbristkostnaderna som 
uppstår på LPCP. För att kunna införa ett system för kontinuerlig mätning blev datainsamlingen 
som möjliggör mätningen, samt informationsvägarna, grundligt analyserade. De slutgiltiga 
rekommendationerna avseende mätning av olika poster är sammanställda i kapitel 5. Vidare 
analyserades framtiden samt mätningarnas styrkor och svagheter. Detta kan utläsas i rapportens 
avslutande del, kapitel 6. Vägen fram till det slutgiltiga resultatet sammanfattas i Figur 1. 

 
Figur 1: Kartläggning av tillvägagångssättet 

2.4 Utvärdering av metodval 
Slutsatser som dras av detta arbete bör betraktas med försiktighet när det gäller deras 
tillämpbarhet i andra sammanhang. En enskild fallstudie i naturlig miljö av den här typen kan 
inte användas för att hävda generaliserbarhet (Collis & Hussey, 2009). Den kan emellertid ligga 
till grund för vetenskapliga sammanställningar av andra fallstudier, som mynnar ut i ett resultat 
som går att generalisera. Dessutom finns det i detta arbete en ambition att tydligt motivera de val 
som har gjorts, så att resultatet blir tillämpbart som inspiration för både andra enheter inom ABB 
och andra tillverkande företag. 

Att en fallstudie ligger till grunden för detta arbete, samt det faktum att kvalitativa 
datainsamlingsmetoder huvudsakligen har använts, har också effekter på resultatets reliabilitet. 
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Med detta menas i hur utsträckning andra forskare skulle komma till samma resultat vid 
efterlikning av studiens tillvägagångssätt. Objektet för studien, det vill säga verksamheten LPCP 
i Västerås och de som arbetar där har påverkats av arbetet som har gjorts. Det finns därför en 
medvetenhet hos medarbetarna kring vilka prioriteringar och resultat som har framförts under 
denna studie. Utgångsläget för andra forskare vid en upprepning av studien skulle således vara 
annorlunda och resultatet skulle således inte bli identiskt. 

Ett begrepp som är mer intressant än reliabilitet här är validitet, det vill säga om studien fångar 
upp det som avses. För att säkerställa detta arbetades en öppen intervjumetod fram, som skulle 
utveckla tillit mellan den intervjuade och de som intervjuar. Denna metod bestod i att ha gott om 
tid vid varje intervju, för att intervjupersonen skulle kunna svara så uttömmande som möjligt, 
samt följdfrågor som styrde samtalet i den riktningen som avsågs. Intervjufrågorna skickades 
inte på förhand, då intervjupersonen i sådant fall hade kunnat söka upp ”rätt” svar på frågorna. 
Detta kan anses kontraproduktivt på så vis att den intervjuade inte alltid känner sig säker nog för 
att svara på frågorna. I dessa fall gjordes uppföljningar via mejl och samtal för att ge 
intervjupersonen chansen att söka upp informationen. För att förenkla den långsiktiga 
implementeringen tydliggjordes dessutom ambitionerna med arbetet i början av intervjun. På så 
sätt skapades en förståelse med nyttan av studien och detta verkade dessutom skapa ett intresse 
hos intervjupersonen, som hjälpte till att driva en mer ingående dialog. Validiteten i resultatet 
anses hög, då tydliga åtgärder vidtogs för att säkra detta med stöd i befintlig litteratur.!  
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3 Litteraturstudie 
I detta kapitel kommer en teoretisk referensram presenteras. Begreppet kvalitet med definitioner 
kommer att behandlas och sedan anknytas till två olika perspektiv, organisation och lönsamhet. 
Vidare behandlas det mer koncentrerade begreppet kvalitetsbristkostnader, med definition och 
kategorisering. Slutligen behandlas mätning av kvalitetsbristkostnader, där generella motiv för 
att införa sådan mätning presenteras, samt hur mätningen kan ske mer praktiskt. Vidare kommer 
problematiken associerad kring detta att behandlas.  

3.1 Begreppet Kvalitet 
Kvalitet är ett diffust begrepp, som människor tolkar på olika sätt beroende på erfarenhet. Det är 
vanligt att associera begreppet med lyx eller hållbarhet. I övrigt styrs uppfattningen av kvalitet av 
de teorier och trender som speglat tillämpningen av begreppet under årens lopp, exempelvis 
kvalitetsutmärkelser och ISO-standarder. Dessa trender tillhandahåller riktlinjer för vad som 
uppfattas som bra kvalitet, men är egentligen bara begränsade modeller som är svåra att anknyta 
till ett resultat på verksamhetsnivå. (Sörqvist, 1998, s. 9) 

Juran (1999) definierade ursprungligen två definitioner som kritiska för kvalitet inom 
organisationer: 

”Features of products” (Översatt: ”Produktegenskaper”) 

samt 

”Freedom from deficiencies” eller (Översatt: ”Frigjordhet från brister”) 

Den förstnämnda definitionen syftar till skapande av kundvärde och därmed indirekt intäkter. 
Den sistnämnda definitionen syftar istället till fel som orsakar att något måste göras om och som 
därmed ger kostnader. Detta är gällande än idag, men i mer moderna akademiska sammanhang 
betonas vikten av att vidga definitionen, för att skilja på kundens behov och dess förväntningar. I 
många sammanhang förväntar sig kunden mer än vad de i realiteten behöver. Bergman och 
Klefsjö (2004, s. 23) hävdar detta och definierar därför kvalitet på detta sätt: 

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

Syftet med detta är att poängtera vikten av att inte bara uppfylla det kunden efterfrågar, utan 
även att överträffa de förväntningar som finns på produkten. Detta skapar hög 
kundtillfredsställelse och således konkurrenskraft. Denna definition är emellertid mycket inriktad 
på kvaliteten som kan härledas direkt till produkten och kundens uppfattning om denna. Sörqvist 
(1998, s. 14) vill, förutom produktkvalitet, också uppmärksamma processkvaliteten genom 
följande definition: 

”Produktkvalitet betecknar den till produkterna relaterbara kvaliteten och processkvalitet den 
till verksamhetens olika processer relaterbara kvaliteten”  

Verksamhetens processer är alla skapade i syfte att leverera produkten på bästa möjliga sätt. 
Således är de direkt eller indirekt kopplade till det som levereras eller kundens upplevelse kring 
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det som levereras. Kombinationen av dessa två definitioner kan ses som den gällande 
definitionen på kvalitet.  

3.1.1 Organisationsperspektivet 
Enligt Juran (1999) ska ett framgångsrikt arbete med att hantera kvalitetsfrågor vara djupt inrotat 
i företagets policy och övergripande mål. Tre huvudsakliga processer (kallat Jurans 
kvalitetstrilogi) ska vidare leda kvalitetsarbetet i rätt riktning:  

• Kvalitetsplanläggning – Detta består i att sätta upp övergripande kvalitetsmål, identifiera 
kundernas behov, utveckla produkter som uppfyller kundbehoven, utveckla processer 
som säkerställer produktionen av produkterna, samt etablera processkontroller och 
överföra dessa till de operativa delarna av organisationen. 
 

• Kvalitetsstyrning – I denna process utvärderas den faktiska prestationen, vilket jämförs 
med målsättningarna. Utifrån skillnaden mellan initial målsättning och faktisk prestation 
beslutar man var (på en övergripande nivå) förbättringar bör planeras. Nivån av 
kvalitetsstyrning korrelerar positivt med storleken på de totala kvalitetsbristkostnaderna. 
 

• Kvalitetsförbättringar – Här tydliggörs behovet av förbättringen för de operativa delarna 
av organisationen. Vidare sätts en infrastruktur upp för att på detaljnivå kunna urskilja 
objekten för förbättringen. Detta i form av projektgrupper som förses med resurser, 
träning och motivation för att utröna exakta orsaker och därefter införa lösningar. Ofta 
föregås denna fas av tydliga försämringar i förhållande till den befintliga 
kvalitetsstyrningsnivån. Detta i kombination med att nivån generellt sett anses 
förbättringsbar kan motivera förbättringsåtgärder. 

!

Figur 2: Jurans kvalitetstrilogi (Sörqvist, 1998) 

De tre huvudprocesserna i trilogin är sammanhängande och iterativa. Efter att 
kvalitetsförbättringar har gjorts läggs en ny plan upp utifrån detta och en ny nivå av 
kvalitetsstyrning, och därmed lägre kvalitetsbristkostnader, kan bedrivas som i sin tur leder till 
nya förbättringar, enligt Figur 2. Sandholm (1995) beskriver istället hur ett visualiserat nätverk 
bör byggas upp för att uppnå totalkvalitet. De fyra huvudkomponenterna i detta nätverk är 
ledningens engagemang, kulturförändring, förbättringar samt systematik i verksamheten. Dessa 
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huvudkomponenter innehåller i sig mindre byggstenar, såsom mätning av kvalitetsbristkostnader. 
Själva mätningen anses alltså bara utgöra en bråkdel av alla de åtgärder som krävs för att uppnå 
en hög nivå av totalkvalitet. 

3.1.2 Lönsamhetsperspektivet 
Lönsamhet definieras som kvoten mellan överskottet i verksamheten (d v s differensen mellan 
intäkter och kostnader) och tillgångarna. Alla dessa komponenter kan enligt Sörqvist (1998) 
påverkas positivt av ett effektivt kvalitetsarbete och detta har också kunnat visas tydligt i 
undersökningar då korrelationen mellan olika företags lönsamhet och nivå på kvalitetsarbete 
utvärderats.  

Intäkterna påverkas tack vare att kundnöjdheten ökar då kvaliteten på en produkt höjs, vilket 
leder till att kunderna återkommer. Högre kvalitet innebär dessutom ett berättigande att ta ut 
högre priser för sina produkter, samt i många fall möjligheten att öka marknadsandelarna. 
Processanalys och verksamhetsutvärdering hjälper företaget att reda ut vad som är 
värdeskapande och vad som inte är värdeskapande. De icke värdeskapande elementen, som 
uppstår på grund av att organisationen inte är fullkomlig, kan elimineras och minskas. 
Kapitalbindningen i tillgångar kan minimeras genom att omsättnings- och 
anläggningstillgångarna minskar. Exempel på detta är mindre buffertlager, minskad 
kapitalbindning i pågående arbeten, högre utnyttjande av lokaler på grund av lägre grad av 
omarbete och extraprocesser, samt färre kontroller. Kostnaderna för kvalitetsbrister, som 
kommer att behandlas närmare i nästa kapitel, ligger ofta i en betydande storleksordning i 
förhållande till den totala omsättningen i en organisation. Det är emellertid mycket viktigt att 
endast de icke värdeskapande kostnads- och tillgångselementens komponenter elimineras, för att 
inte organisationens lönsamhet på lång sikt blir lidande. (Sörqvist, 1998) 

3.2 Kvalitetsbristkostnader 
En äldre benämning på kostnader relaterade till kvalitetsbrister, bland annat använt av Juran 
(1999) är kvalitetskostnader (Costs of quality). Enligt Sörqvist (1998) är detta begrepp emellertid 
lätt att misstolka i den meningen att kvalitet kostar pengar. Det som i verkligheten kostar är 
utebliven kvalitet och därför anses begreppet kvalitetsbristkostnader (Eng: Costs of poor quality) 
ge en mer rättvisande bild av vad som avses. I enlighet med resonemanget som fördes i kapitlet 
om kvalitetsbegreppets definition, är kvalitetsbristkostnader inte enbart relaterade till den 
konkreta produktkvaliteten, utan även till processerna kring framställningen av produkten. ”Icke 
värdeskapande kostnader” är ett uttryck som vidgar betydelsen åt detta håll och antyder att allt 
som finns och sker i organisationen som inte skapar mervärde för slutresultatet är en kostnad. 
Juran (1999) definierade en av de än idag mest gällande definitionerna för 
kvalitetsbristkostnader: 

”De kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika 
verksamhetsprocesser vore fullkomliga” 

Som nämnts i tidigare kapitel är det inte endast företagets kostnader som påverkas av 
kvalitetsarbete. Organisationer strävar trots allt mot att öka sin lönsamhet, vilket också innefattar 
komponenterna intäkter och tillgångar. Sörqvist (1998) har därför valt att modifiera definitionen: 
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”De totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är 
fullkomliga” 

Här innefattar förluster all negativ inverkan på företagets lönsamhetskomponenter, d v s intäkter, 
kostnader och tillgångar. Genom att kategorisera kvalitetsbristkostnaderna kan de brytas ner i 
konkreta punkter, där samband mellan de tre ingående komponenterna i begreppet lönsamhet kan 
urskiljas. Den vida definitionen ovan är ett bra riktmärke att hålla sig inom, men i praktiken bör 
för verksamheten specifika kostnadsposter definieras. Nästa delkapitel handlar om just 
kategorisering av kvalitetsbristkostnader. 

3.2.1 Kategorisering 
Enligt Crandall och Julien (2010), görs den traditionella uppdelningen av kvalitetsbristkostnader 
i fyra olika kategorier: 

• Interna felkostnader (Internal failure costs) – Kostnader på grund av fel som upptäcks 
internt och som inte drabbar kunden. Exempel på detta är kassationer, omarbete, 
felanalyser och processförluster som går att undvika. 
 

• Externa felkostnader (External failure costs) – Dessa kostnader är istället associerade 
med fel som upptäcks hos kunden, såsom reklamationsärenden, behandling av klagomål, 
samt material som skickas tillbaka. 
 

• Kontrollkostnader (Appraisal costs) – Detta är kostnader som uppkommer på grund av 
medvetna kontroller av prestationer ur kvalitetssynpunkt. Här ingår rutinmässig 
inspektion och test av både inkommande material från leverantör, produkter inne i och 
efter produktionsprocessen. Även kvalitetsrevisioner, underhåll av testutrustning och 
utvärdering av lagerhållning ingår i denna kategori. 
 

• Förebyggande kostnader (Prevention costs) – Dessa kostnader uppkommer på grund av 
att man försöker minimera kontrollkostnader och felkostnader. Detta inkluderar 
kvalitetsplanering, kvalitetsgranskningar av nya produkter, processkontroller, 
kvalitetsrevisioner, utvärdering av leverantörskvalitet, samt kvalitetsutbildning för 
leverantörer.   

Dessa kategorier av kvalitetsbristkostnader förhåller sig på olika sätt till totalkvaliteten och de 
totala kostnaderna i en organisation. När kvalitetsnivån är hög, är de interna och externa 
felkostnaderna låga. Detta ter sig logiskt eftersom kvalitetsförbättringar innebär färre 
misslyckanden och således lägre nivå på kvalitetsbristkostnaderna. De flesta anser att 
kontrollkostnaderna följer felkostnaderna i förhållande till totalkvaliteten eftersom fler fel kräver 
bättre övervakning. I det motsatta fallet gör färre fel att behovet av kontroller minskar. 
Förebyggande åtgärder kommer i längden att förbättra totalkvaliteten och minska de totala 
kvalitetsbristkostnaderna genom att felkostnaderna minskar markant. Figur 3 illustrerar 
kvalitetsbristkostnadernas omfördelning vid förbättringsarbete.  
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Figur 3: Omfördelning av kvalitetsbristkostnader (Sörqvist, 1998) 

Förebyggande kostnader har en icke önskvärd inverkan på de totala kvalitetsbristkostnaderna 
först när felkostnaderna är så pass små att utökade förebyggande åtgärder kostar mer än vad som 
sparas in i form av minskade felkostnader. Det är möjligt att uttrycka det i termer av att ett 
ekonomiskt optimum har uppnåtts. I litteraturen används figurer och modeller för att påvisa detta 
fenomen, men i praktiken är det i princip omöjligt att fastställa ett gällande ekonomiskt optimum 
i det enskilda fallet eftersom alla kvalitetsbristkostnader sällan är mätbara. Detta optimum 
förväntas dessutom vara föränderligt på grund av ändrade kundkrav, teknisk utveckling samt 
ökande konkurrens. Därför  

Utöver kategoriseringen av kvalitetsbristkostnader finns enligt Sörqvist (1998) också en 
nivåindelning, baserad på hur lätta kostnaderna är att konkretisera och mäta. Denna 
nivåindelning avbildas ofta i form av ett isberg enligt Figur 4. 

!

Figur 4: Nivåindelning av kvalitetsbristkostnader (Sörqvist, 1998) 
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• Traditionella kvalitetsbristkostnader – Dessa kostnader uppstår till stor del på grund av 
tillfälliga störningar i verksamheten och består av kassationer, omarbete, 
garantikostnader, reklamationer, viten och kostnader för kontrollpersonal. Det handlar om 
de direkta kostnadselement som finns inbyggda i dessa och lätt kan härledas och mätas 
via det ekonomiska redovisningssystemet.  

• Dolda kvalitetsbristkostnader – Även detta är kostnader som direkt drabbar 
verksamheten, men inte naturligt förs in i det ekonomiska redovisningssystemet.  Många 
tjänstemannarelaterade kvalitetsbristkostnader faller in under denna kategori. Kroniska 
problem, där en systematik som döljer kostnaderna har växt fram, hör till denna nivå.  De 
tre följande kategorierna är likväl att betrakta som dolda, men inte på intern nivå. 
 

• Förlorade intäkter – Denna nivå baseras på indirekta konsekvenser av kundmissnöjdhet. 
Konkret innebär detta förlorad försäljning till följd av att produkterna inte tillfredsställer 
kundernas behov. Den förlorade försäljningen avser inte bara kunden i fråga, utan även 
potentiella kunder som tar del av företagets rykte på marknaden. 
 

• Kundernas kostnader – Detta är starkt förknippad med förlorad försäljning, men beaktar 
de konkreta konsekvenserna för kunderna av bristande kvalitet hos det levererande 
företaget. Exempel är driftstopp, funktionsfel eller marknadseffekter i nästa steg i 
försörjningskedjan. 
 

• Samhällsekonomiska kostnader – Till detta hör de kostnader som samhället i stort lider av 
på grund av bristande kvalitet hos företagets produkter. Det kan röra sig om 
miljökonsekvenser av användningen av företagets produkter eller socioekonomiska 
konsekvenser för de anställda på grund av att företagets lönsamhet är dålig till följd av 
kvalitetsbrister. Vissa kostnader på denna nivå kommer upp i form av exempelvis 
avgifter och böter, men de flesta förblir dolda. 

Mätbarheten är en parameter som begränsar möjligheten att mäta kvalitetsbristkostnader med 
önskad noggrannhet. I de ovan nämnda kategorierna försvåras mätbarheten markant då man går 
utanför de traditionella kvalitetsbristkostnaderna. Mätningen kommer att diskuteras mer utförligt 
i nästa avsnitt. 

3.3 Mätning av kvalitetsbristkostnader 
Det framgår av Sandholms (1995) modell att mätning av kvalitetsbristkostnader bara är en liten 
del i arbetet för att uppnå totalkvalitet. Det är emellertid viktigt för att ha kontroll på hur mycket 
resurser som förbrukas till följd av kvalitetsbrister. Crandall och Julien (2010) nämner fem 
huvudorsaker till att intressera sig för mätning av kvalitetsbristkostnader: 

• Kvalitetsbrister kostar företag väldigt mycket. Undersökningar tyder på att de i 
tillverkningsföretag uppgår till mellan 5 och 35 procent, medan de i tjänsteföretag uppgår 
till mellan hela 25 och 40 procent. 
 

• Högkvalitativa produkter är nödvändiga för att ett företag ska överleva på längre sikt. 
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• I ett företag går det att identifiera både uppenbara och dolda kvalitetsbristkostnader. När 

det gäller de dolda finns det ingen kontroll över konsekvenserna som dessa potentiellt 
skulle kunna orsaka. 

• Kvalitetskonceptet är under ständig utveckling och nya aspekter dyker ständigt upp. 
Därför ändras standarden för vad som bör mätas och hur kontinuerligt. 
 

• Produktkvalitet och tjänstekvalitet är två olika koncept som man bör sära på och det är 
viktigt att företagen är medvetna om detta i sina kvalitetsmätningar. 

Den förstnämnda punkten är av mycket uppseendeväckande natur ur ett verksamhetsperspektiv. 
Mätning av nivån i den egna organisationen gör att grundorsaken kan finnas och kostnaderna 
elimineras. 

När värden på olika typer av kvalitetsbristkostnader uppmäts är förädlingsaspekten en viktig 
parameter. Ju senare i kedjan ett fel upptäcks, desto större nivåer bör kostnaden rent principiellt 
uppnå. Exempelvis är ett kvalitetsfel som upptäcks i produktionen mindre kostsamt än ett fel 
som kunden upptäcker. Detta beror dels på att mer värde har adderats till produkten, dels på att 
ett fel som fortplantar sig till kunden får konsekvenser i form av missnöjdhet som kan leda 
minskad försäljning. Kostnaden ökar principiellt sett exponentiellt, enligt Figur 5. 

!

Figur 5: Felens kostnadseffekter på en logaritmisk skala (Özaksel, 2008). 

Om ett framgångsrikt mätsystem, som leder till förbättringar, ska införas ställs organisationen 
inför ett antal utmaningar. Dessa diskuteras under nästa paragraf. 

3.3.1 Identifiera kvalitetsbristkostnader 
För att kartlägga vilka kvalitetsbristkostnader som ska mätas och för att bestämma dess storlek 
kan bland annat två metoder användas. Dale & Wan (2002) beskriver ”PAF checklist” som den 
mest traditionella metoden. PAF syftar till förebyggande (prevention costs), kontrollkostnader 
(appraisal costs) och felkostnader (failure costs). Metoden består av två olika angreppssätt med 
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vilka kvalitetsbristkostnader kan hittas. En ”Systems approach” och en ”questionnaire approach”. 
Metoden utgår ifrån den ovan presenterade kategoriseringen av kvalitetsbristkostnader.  

I ”Systems approach” undersöks företagets operativa förfaranden och handböcker som är 
kopplade till kvalitetsbristkostnader. Vidare undersöks redovisningssystem och olika 
avdelningsrapporter för att identifiera kvalitetsbristkostnader med hjälp av en fördefinierad 
checklista över kvalitetsbristkostnader. Denna lista kan till exempel utgöras av brittiska 
standarder. Dale & Wan (2002) konstaterar att endast ett fåtal kvalitetsbristkostnader direkt kan 
extraheras från rådande redovisningssystem eftersom systemen från början inte är konstruerade 
att samla dessa kostnader. Dessutom är många kvalitetsbristkostnader svåra att koppla till 
kostnadsposter i redovisningssystemet. Det krävs ett omfattande arbete för att samla 
kvalitetsbristkostnaderna från redovisningssystemet och i grunden är det opraktiskt. Vidare 
konstateras att brister i checklistan som användes från brittiska standarder inte räckte till för att 
täcka alla befintliga kvalitetsbristkostnader. Många kvalitetsbristkostnader var vagt definierade 
och inte tillräckligt anpassade efter det företagets verksamhet.  
 
Vidare tillämpas en ”questionnaire approach” för att beräkna kvalitetsbristkostnader kopplade till 
den tid som medarbetarna ägnar åt kvalitetsrelaterade aktiviteter samt identifiera andra 
kvalitetsbristkostnader som inte kan hämtas från redovisningssystemet. Via enkäter läts 
medarbetarna vid olika avdelningar uppskatta hur mycket tid som ägnades åt att 
kvalitetrelaterade aktiviteter. Denna tid omvandlades sedan till kvalitetsbristkostnader genom att 
använda genomsnittskostnaden för medarbetarna på respektive avdelning. I dessa kostnader var 
lämpliga omkostnader inräknade.  
 
I sin studie använder Dale & Wan (2002) också en mer informell och semistrukturerad metod där 
ett problemlösande tillvägagångssätt intas. Metoden kallas ”Problem-solving approach” och 
bygger på att man identifierar specifika fel som uppstått i delar av företagets processer. Sedan 
kartlägger man den tid och de resurser som används för att rätta till felet. Ett typiskt fel som kan 
analyseras med hjälp av denna metod är kundreklamationer. Analysen går i det fallet ut på att 
kartlägga ärendehanteringsprocessen för kundreklamationer och uppskatta hur mycket tid som 
spenderas på de olika stegen i processen. På det sättet kan man bestämma hur mycket varje 
reklamation kostar. Sörqvist (1998) benämner denna metod som en avvikelseanalys och betonar 
därmed att man ska fokusera på avvikelserna i processen. Denna metod lämpar sig väl i en 
verksamhet där man känner till en stor del av de fel som ska mätas. Nackdelen är emellertid att 
kroniska fel är svåra att finna med denna metod. Dessa fel kännetecknas av att de accepteras i 
verksamheten, men skulle kunna urskiljas som ineffektivitet, kommunikationsbrister eller dåliga 
angreppssätt. Det är inte omöjligt att identifiera kroniska fel med hjälp av en avvikelseanalys, 
men det är svårt att veta hur mycket resurser de förbrukar.  
 

Ett andra sätt att kartlägga en verksamhets kvalitetsbristkostnader är genom en så kallad 
optimalfallsanalys, där angreppssättet istället är att formulera hur verksamhetens processer i ett 
optimalläge skulle fungera. Detta optimalläge jämförs sedan med verkligheten, vilket avslöjar 
brister i verksamheten som kanske inte skulle upptäckts annars på grund av att vissa kroniska fel 
accepteras som operativa sysslor. För att kunna göra en optimalfallsanalys krävs en omfattande 
kartläggning av verksamhetens processer. Om inte möjligheten att göra en sådan finns, är 
avvikelseanalysen att föredra. (Sörqvist, 1998) 
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3.3.2 Prissättning av kvalitetsbristkostnader  
De kvalitetsbristkostnader som inte direkt kan avläsas från redovisningssystem eller andra 
rapporter måste storleksbestämmas på andra sätt. Många brister och fel är uttryckta i andra 
enheter än kostnader och det gäller då att översätta dessa i monetära termer.  Ofta finns data om 
felfrekvenser, antal, tid, leverantörsreklamationer och kundreklamationer tillgänglig. Sörqvist 
(1998) beskriver två enkla metoder för att bestämma storleken av denna typ av 
kvalitetsbristkostnader: styckkostnadsmetoden och totalkostnadsmetoden.  

Vid totalkostnadsmetoden utgår man ifrån ett relevant område i organisationen. Man bestämmer 
sedan områdets totala resurskostnad samt hur stor andel av dessa kostnader som 
kvalitetsbristkostnaderna utgör. Den totala resurskostnaden kan avläsas ur redovisningssystemet. 
Den procentuella andelen kvalitetsbristkostnader måste bestämmas genom bedömningar eller 
genom att samla in relevant data om det arbete som området utför. Kvalitetsbristkostnaden 
erhålls då genom att andelen kvalitetsbristkostader multipliceras med områdets totala 
resurskostnad.  

Vid styckkostnadsmetoden används istället data om felfrekvenser och genomsnittskostnaden för 
varje fel. Man fastställer hur mycket varje identifierat fel kostar i genomsnitt och multicerar 
sedan denna siffra med aktuell felfrekvens. Kostnaden per fel kan bestämmas genom att man 
kartlägger arbetstimmarna, tjänsterna och materialet som används och förbrukas till följd av 
felet.  

Totalkostnadsmetoden är enklare att använda när man enbart ska beakta mantimmar. Ett områdes 
totala resursförbrukning kan enkelt extraheras från redovisningssystemet. Det är vidare enkelt att 
skapa sig en uppfattning om hur mycket tid som ägnas åt ärenden relaterade till kvalitetsbrister. 
Problemet är att metoden inte lika enkelt kan tydliggöra trender i kvalitetsbristkostnaderna. Det 
krävs att man kontinuerligt upprepar uppskattningen av hur mycket tid som ägnas åt 
kvalitetsbrister och att upprätta ett system för mätningen av detta är omständigt. 

Styckkostnadsmetoden åskådliggör trenderna tydligare eftersom information om felfrekvenser 
enkelt kan uppdateras. Problemet med metoden är att det är svårt att ta fram en genomsnittlig 
felkostnad som speglar verkligheten.    

Bamford & Land (2006) visade att mätningen får större tyngd om uppmätt kvantitet sätts i 
förhållande till något annat. Till exempel mäter man ofta kvalitetsbristkostnadernas relation till 
omsättningen (Sörqvist, 1998). 

Dolda kostnader 

Att de dolda kostnaderna, såsom kostnaderna för förlorade intäkter, är betydligt svårare. Genom 
en optimalfallsanalys kan många dolda interna kvalitetsbristkostnader spåras, men de externa 
förblir fortfarande svåråtkomliga. Många förluster som uppstår externt till följd av 
kvalitetsbrister består i hög grad av badwill och förlorade marknadsandelar etc. Dessa parametrar 
spelar en huvudroll i företagets utveckling eftersom de i stor utsträckning påverkar de framtida 
intäkterna. Studier kring dessa förluster måste därför baseras på uppskattningar. Även om inte 
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exakta siffror för förlusterna kan tas fram kan uppskattningarna indikera var förbättringar bör 
göras. (Sörqvist, 1998) 

Det finns fler viktiga mätvärden som speglar den externa kundens uppfattning men som inte 
uttrycks i monetära termer. Några av dessa är reklamationer och kundnöjdhet. När man arbetar 
med kvalitetsbrister och ska identifiera problemområden är det viktigt att också beakta sådana 
mätvärden. Problemet är att olika brister i organisationen inte kan jämföras med varandra om de 
inte är uttryckta i samma enhet. (Sörqvist, 1998) 

Cheng & Zhao (2012)  använder en metod för att identifiera de mer dolda 
kvalitetsbristkostnaderna som dyker upp i samband med kundreklamationer, med 8D-metoden 
som utgångspunkt. Generellt är 8D en standardiserad felsökningsmetod utvecklad för att lösa 
problem som uppstår inom organisationer. Förutom att lösa problem ämnar verktyget att 
utveckla företagets produkter och processer. 8D-metoden består av åtta steg som sekventiellt 
följs när ett problem ska lösas (Kaplík, Prístavka, Marián, & Ján, 2013). Huvudmålet med stegen 
är att identifiera brister, identifiera roten till problemen, begränsa slöseri, förhindra upprepning 
av problemet, reducera kostnader inom produktionen och öka kvaliteten. Metoden är den mest 
använda i samband med hantering av kundreklamationer och används också på ABB.  

Cheng & Zhao (2012) utgår från 8D-metoden som är tillämpad för reklamationsärenden och 
utvecklar en formel för att mäta reklamationsärendets kostnader. Formeln inkluderar alla 
kostnader utifrån ett Voice of the customer-perspektiv (VOC). VOC syftar till kundens uttalade 
och outtalade krav och behov.  

Den totala kostnaden som ska spegla VOC består av tre olika delkostnader. Den första kostnaden 
kallar författarna ”kostnaden för kundreklamationen” (!!!) och är tänkt att fånga alla dolda 
kostnader som direkt är orsakade av reklamationen, inklusive förlorad försäljning till följd av 
kundmissnöjdhet: 

!!! = 1+ ! ∗ !!!  (1) 

Formeln förutsätter att de totala konsekvenskostnaderna utgörs av en multiplikator (r) av den 
faktiskt uppmätta externa felkostnaden (!!!). I formeln innefattas externa felkostnader, 
framförallt garantikostnader och inte kostnader för att hantera och förebygga att samma ärende 
uppstår igen. Dessa kostnader beaktas senare. 

I sin studie bestäms ”r” enligt en skala (1-20) som graderar reklamationsärendets 
allvarlighetsgrad. Om reklamationen inte resulterar i att produkten returneras är r=2, om den 
returneras är r=5. Om reklamationen resulterar i återkallning av andra produkter som misstänks 
ha samma fel är r=10. Slutligen, i fall då reklamationen resulterar i att kunden måste 
kompenseras sätts r=20. Författarna baserar multiplikatorn på erfarenhet från fältstudier, men 
denna kan även tas fram för det specifika företaget. 

Vidare bestäms kostnaden för att genomföra aktiviteterna i steg två till åtta i 8D-rapporten. 
Förutsatt att en 8D-rapport upprättats ska det gå att bestämma kostnaderna för varje aktivitet som 
ingår. Alla resurser (mantimmar, material, kapital) som förbrukas ska ingå i kostnadskalkylen för 
varje aktivitet. Kostnaderna kan bestämmas för varje enskilt reklamationsärende eller så kan en 
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genomsnittlig kostnad användas. En genomsnittlig kostnad för ett reklamationsärende kan tas 
fram genom intervjuer med personal. Formeln för att bestämma de olika aktiviteternas kostnader 
från 8D-rapporten lyder:  

!! = !!! + !!! + !!! + !!! + !!! + !!! + !!!  (2) 

Slutligen görs ett kostnadspålägg för ledningens inblandning (!!") i 8D-aktiviteterna. Kostnaden 
för ledningens inblandning förutsätts utgöra en andel (p) av kostnaderna för aktiviteterna 
beräknaden i föregående formel. Ledningens inblandning bestäms således med formeln: 

!!" = ! ∗ (!!! + !!! + !!! + !!! + !!! + !!! + !!!)  (3) 

Andelen (p) går att estimera genom intervjuer med chefer inom organisationen. 

När alla tre delkostnader beräknats kan slutligen de totala kostnaderna från VOC beräknas. Dessa 
är tänkta att täcka både synliga och dolda kvalitetsbristkostnader i samband med ett 
reklamationsärende: 

!!"# = !!!! + !! + !!" !  (4) 

 

Reklamationsärenden skapas till följd av att produktkvaliteten inte är bra nog. Förutom 
produktkvaliteten är också leveranssäkerheten och priset de absolutviktigaste parametrarna i 
fråga om kundens nöjdhet. Enligt (Chemuturi) ska produktkvaliteten och leveranssäkerhet vägas 
in lika mycket när kundnöjdheten ska bestämmas. Därför kan missnöjet hos kunderna till följd av 
dålig leveranssäkerhet mätas efter samma princip som missnöjet på grund av dålig kvalitet enligt 
ovan. 

3.3.3 Utmaningar vid kvalitetsmätning 
Sörqvist (1998) formulerar tio problem som företag måste hantera då ett system för mätning av 
kvalitetsbristkostnader ska införas.  

• Mätningens omfattning – Produktionsfunktionens kvalitetsbristkostnader upplevs ofta 
som lättare att mäta än tjänstemannarelaterade kvalitetsbristkostnader. De sistnämnda 
erhåller ofta bristfällig dokumentering då det kräver att tjänstemännen, utöver sina 
operativa sysslor, måste fylla i blanketter eller specialdesignade kostnadsställen i 
redovisningssystemet. Som ett resultat av detta missuppfattas produktionen många gånger 
som det största problemområdet i en organisation, trots att forskning tyder på att rena 
tjänsteföretag har högre nivåer av kvalitetsbristkostnader än producerande företag 
(Crandall & Julien, 2010). Företag som inför system för mätning av 
kvalitetsbristkostnader definierar ofta en vilja att mäta alla funktioner med samma 
noggrannhet. I sådant fall bör man vara medveten om att de tjänstemannarelaterade 
funktionerna kräver betydligt mer eftertanke. 
 

• Målet med mätningen – Ett annat vanligt problem är att stort fokus läggs på metodiken 
kring själva mätningen, medan det inte har ägnats någon eftertanke åt de efterföljande 
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förbättringsaktiviteterna. För att mätningen ska tjäna sitt syfte är det viktigt att detta tas i 
beaktning. 
 

• Definition av kvalitetsbristkostnader – Vad som egentligen utgör kvalitetsbristkostnader i 
organisationen är en vanlig diskussion då mätning blir aktuellt. Problemet med detta är att 
en diskussion som hålls öppen i frågan hämmar själva mätningen. Det som skiljer 
framgångsrika företag från mindre framgångsrika företag, när det gäller kvalitetsarbete, 
är att de framgångsrika snabbt specificerar sin definition och sedan går vidare till faktisk 
mätning. Även när mätning har bedrivits ett tag är det farligt att falla tillbaka till 
diskussionen rent tidsmässigt istället för att fokusera på förbättringar. Precis som i 
föregående punkt har detta att göra med att man inte får glömma varför man genomför 
sina mätningar. 
 

• Ansvarsfördelning – Det diskuteras ofta vilken funktion som ska belastas i redovisningen 
då en kvalitetsbristkostnad uppstår. Precis som i föregående punkt är det ett 
framgångsrecept att snabbt besluta kostnadsfördelningen i organisationen. Det är viktigt 
att skilja på kostnadsdrivare och orsaker. För att belasta korrekt måste en orsak finnas, 
men om denna inte enkelt kan fastslås får kostnaderna delas upp på kostnadsdrivarna. 
 

• Mätsystem – Vanligen byggs mätsystem där medarbetarna rapporterar in brister. Dessa 
mätsystem kan vara helt skräddarsydda eller bygga på ett befintligt ekonomiskt 
redovisningssystem. Det är ofta betydligt billigare att använda sig av ett befintligt system, 
men ett sådant är sällan anpassade för denna typ av dokumentering, då 
kvalitetsbristkostnaderna blir svåra att särskilja från de vanliga kostnadselementen. Att 
upprätta ett specialanpassat system anses istället lägga en alltför tung arbetsbörda på 
medarbetarna i form av tid. Här gäller det att göra en avvägning mellan 
användarvänlighet och arbetsbörda beroende på situation. Enligt Bamford & Land 
(2004), är det emellertid alltid bättre att använda sig så mycket som möjligt av befintliga 
system. Bevis finns för att acceptansen och pålitligheten för sådana system är betydligt 
högre än specialanpassade system, då uppfattningen är att data från befintliga system 
mindre sannolikt manipuleras. 
 

• Ledningens roll – En essentiell punkt är ledningens inställning och engagemang i 
förhållande till kvalitetsarbetet. Det gäller att aktivt uppmuntra fortsatt mätning, samtidigt 
som resultatet från mätningen kontinuerligt används till förbättringsarbete. Mätningarna 
riskerar annars att avta med tiden, då medarbetarna inte känner att de tjänar något annat 
syfte än att ta upp deras tid. Bamford & Land (2006) betonar den högsta ledningens 
engagemang som den absolut viktigaste aspekten för att ett långsiktigt kvalitetsarbete ska 
kunna fördrivas. 
 

• Personalengagemanget – Denna punkt är starkt förknippad med föregående. Personalen 
kan många gånger ha svårt att se värdet i att rapportera in kvalitetsbristkostnader, utan 
istället som ett onödigt merarbete. En annan aspekt är att det kan upplevas skrämmande 
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att rapportera in delar av sin arbetstid som ”kvalitetsbrister”, eftersom begreppet i sig kan 
antyda att behovet av medarbetarens uppgifter ska elimineras. Här är det av yttersta vikt 
att ledningen agerar i form av olika förbättringsaktiviteter, samt att personalen tidigt 
involveras och utbildas i mätningarnas verkliga syfte. 
 

• Mätningens noggrannhet – Bristfälligheter i informationens korrekthet vid mätningar gör 
ofta att förbättringsaktiviteter inte sätts in, på grund av att information anses opålitlig. 
Detta utvecklas till en ond cirkel, där dåliga mätningar blir sämre på grund av att 
resultatet inte prioriteras. De som lyckas undvika detta är de företag som först kartlägger 
de verkliga kostnaderna, för att sedan välja ut de relevanta för kontinuerlig mätning. 
Bamford & Land (2006) menar att välmotiverade uppskattningar kan göras då det inte 
går att få fram exakta kostnader. I dessa lägen accepteras detta, eftersom en exakt 
bestämning vore alltför resurskrävande och att en väl avvägd uppskattning är bättre än 
ingen mätning alls. 
 

• Implementeringsmetodik – Mycket tyder på att det första implementeringsförsöket för ett 
mätsystem är kritiskt. Om ett försök misslyckas, stöter nästa försök ofta på stora interna 
motsättningar, i form av att medarbetarna har bildat sig en negativ uppfattning om 
konceptet och därför inte helhjärtat deltar i de kontinuerliga mätningarna. Ett 
framgångskoncept som har visat sig korrelera positivt med implementeringens framgång 
är att ekonomi- och controllerfunktioner görs delaktiga tidigt. Anledningen till detta är att 
dessa funktioner sitter på kunskap som förbättrar både mätningarnas kvalitet och 
integritet. En annan viktig aspekt när det gäller implementering är enligt Bamford & 
Land (2006) att företaget till en början inte mäter mer än vad kunskap och resurser kan 
stödja. Ett bra angreppssätt är att börja med tillverkningskostnader, som är relativt 
konkreta, för att sedan inkludera fler och fler punkter i mätningen ju mer kunskapen och 
resurstillgången ökar. Implementeringen av ett mätsystem är ingen åtgärd som görs en 
gång för att sedan bara underhållas, utan förbättringar av mätningen bör ständigt ske, dels 
beroende på kunskaps- och resursökningen men även på grund av att företaget ständigt 
förändras på olika sätt. 
 

• Jämförelser mellan företag – Olika företag har olika förutsättningar beroende på vad det 
är för typ av verksamhet de bedriver, samt hur de har valt att bedriva den. 
Tillverkningsinriktade företag uppmäter ofta högre kvalitetsbristkostnader än 
tjänsteinriktade, trots att mer vetenskapliga undersökningar visar att verkligheten är den 
motsatta. Detta beror troligtvis på att det är lättare att mäta i tillverkning, då fler 
traditionella kvalitetsbristkostnader uppkommer här enligt Sörqvist (1998). Kontentan av 
detta är att företag inte bör stirra sig blinda på vilka siffror andra har uppmätt, då 
verksamheternas natur kan skapa stora skillnader för mätningsförutsättningarna och 
verklighetens kvalitetsbristkostnader. 
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel presenteras data och information som samlats in kring LPCPs nuvarande situation. 
Först presenteras mer generell information om enhetens verksamhet och olika funktioner. Denna 
utgör sedan utgångspunkten för den efterföljande beskrivningen av enhetens nuvarande 
kvalitetsarbete. Till sist presenteras benchmarkingstudiens resultat. Den innehåller information 
om hur andra enheter anpassat sig efter de globala riktlinjerna samt hur de mäter sina 
kvalitetsbristkostnader. 

4.1 LPCP 
ABB är en matrisorganisation där ena axeln är orienterad efter produkter som framställs och den 
andra är orienterad efter regioner. LPCP Sweden, stationerat i Västerås, är en del av 
regionsdivisionen Low Voltage Products Sweden, där även andra lågspänningsprodukter som 
tillverkas i Sverige ingår, och den globala produktdivisionen LPCP.  

LPCP Sweden är organiserat enligt schemat i figur 7. Engelska benämningar används för de 
olika funktionerna, då detta är koncernspråket. 
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Product Management kan ses som företagets länk till marknaden. Här sitter exempelvis en 
funktion för teknisk support mot kund, som kan lösa ärenden på egen hand eller vidarebefordra 
till Quality om det anses nödvändigt. Den huvudsakliga uppgiften är att förutse och skapa behov 
på marknaden, samt styra produkternas konkurrenskraft i alla steg av produktlivscykeln. Då 
behov av produktförbättringar identifieras arbetar denna funktion nära R&D, där 
utvecklingsprojekten initieras och genomförs. Till R&D-funktionen på LPCP hör alltså projekt 
kring forskning och utveckling, men det finns även en operativ del. Denna del är mer kopplad 
mot Production och Quality. Varje problem eller fråga rörande produkterna som dyker upp vid 
leverans från leverantör, under produktionsprocessen på LPCP eller efter försäljning resulterar i 
att konstruktörer kopplas in om det finns minsta misstanke om att de interna 

Travel!manager!

IS/IT!

Finance!

HR!&!OHS!

Supply!Management!

!

Självstyrt!bolag!Stödfunktioner!Funktioner!

Quality!Jokab!Production!R&D!
Product!

Management!

Management!

Figur 6: Organisationsschema, LPCP Sweden 
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produktspecifikationerna har orsakat problemet. Konstruktörer blandas även in då projekt inom 
Production genomförs, för att exempelvis säkerställa att en ny produktionsprocess inte äventyrar 
produktens egenskaper. 

Production är den funktion som framställer produkterna. I dagsläget är den uppbyggd av ett antal 
flöden inom varje produktgrupp. På LPCP i Västerås finns det fem kontaktorlinor, uppdelat på 
två avdelningar, en avdelning med två huvudflöden för mjukstartare, samt ett stort antal stationer 
med tryckknappsmontering som alla tillhör en tryckknappsavdelning. Alla dessa avdelningar 
består till stor del av manuell montering. Alla kontaktorer och mjukstartare genomgår dessutom 
ett automatiserat slutprov. 

Tillverkningen av magneter, spolar och plastkomponenter är uppdelade i varsin avdelning, med 
olika flöden för att tillgodose behoven hos de olika typerna av produkter de ingår i. 
Tillverkningen av magneter och plastkomponenter är mycket hög grad automatiserade, medan 
spoltillverkningen även har en stor andel manuellt arbete inbyggt.Quality arbetar med att följa 
upp kvalitetsrelaterade problem, när det gäller allt från ankommande komponenter från 
leverantörer, produkter i produktion hos LPCP, samt sådant som upptäcks eller uppstår efter 
leverans till kund. Till kvalitetsavdelning hör också ett så kallat mätrum där kritiska 
komponenter undersöks innan de förpassas vidare till produktionen. Komponenterna som 
undersöks kan tidigare ha visat prov på att inte leva upp till specifikationerna eller vara extremt 
viktiga för produktens funktion. Om kunden anmäler en defekt hos produkten kan ett beslut för 
återkallning av produkten tas för att närmare kunna undersöka den i mätrummet. Även då 
misstänkt felaktiga komponenter upptäcks i produktionen tas de in i mätrummet. Förutom 
personalen i mätrummet, är andra tjänstemän på kvalitetsavdelningen involverade i dessa 
ärenden. De huvudsakliga uppgifterna för dessa är att korrespondera med kunder och 
leverantörer i uppföljningen av kvalitetsärenden, samt att samordna hanteringen av dessa på 
LPCP. Konstruktörer blir ofta involverade i den del av processen då det ska avgöras om det är ett 
internt fel, ett fel från leverantören eller felaktig användning av produkten från kundens sida som 
är orsaken till att problematiken har uppstått. 

Stödfunktionen Supply Management är en komplex organisation i sig. Den består av 
nedanstående funktioner: 

• Strategiskt inköp - Gör utvärderingar när det gäller större leverantörsfrågor och tar beslut 
när det gäller nya inköp. 
 

• Leverantörsutvecklare – Utvärderar leverantörer och förser dessa med prognoser. 
Rapporterar större ärenden till strategiskt inköp.  
 

• Logistikutvecklare – Jobbar i större logistikprojekt, exempelvis när det handlar om att 
sätta upp nya distributionslager. 
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• Huvudplanering – Arbetar med den övergripande sälj-, inköps- och 
verksamhetsplaneringen. Jobbar i nära samarbete med produktionsledare och Product 
Management. 
 

• Operativt inköp – Denna funktion är indelad efter produktgrupper och arbetar med 
lagerstyrningen och kan ta beslut när det gäller omkostnadsinköp. 
 

• Materialberedning – Via lagerstyrningssystemet håller denna funktion reda på 
lagernivåerna, samt genomför inventeringar. 
 

• XO-ordermottagning – Här tas alla order från säljbolagen emot. Man jobbar även med 
hantering av frågor om leveranser och krediteringar mot kund. 
 

• Materialhantering – Denna funktion sköter den fysiska materialtransporten. Allt från 
ankommande material och transport inom verkstaden till packning och utskeppning ingår 
här. 

När det gäller övriga stödfunktioner jobbar Finance med ekonomistyrning och praktiska frågor 
kring denna, IS/IT med de systemstöd som finns inom organisationen, HR/OHS med rekrytering 
och arbetsmiljö och Travel Manager med koordinering av tjänsteresor i organisationen. 

4.2 Riktlinjer för kvalitetsmätning på ABB (OPQ) 
På ABB benämns kvalitetsbristkostnader som OPQ (Opportunities from Perfecting Quality). 
Definitionsmässigt bär detta inte riktigt samma innebörd som begreppet kvalitetsbristkostnader i 
litteraturen: 

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

ABB:s definition är något smalare och lyder:  

”… alla kostnader som inte hade uppkommit om företagets produkter och tjänster vore perfekta”  

Detta innefattar kostnader på grund av defekter både när det gäller interna och externa leveranser 
av produkter och tjänster, men negligerar helt slöserier till följd av arbetsprocessernas 
ofullkomlighet. Med detta menas klassiska slöserier, såsom inbyggda ineffektiviteter, vilket i 
litteraturen ses som en relevant komponent i begreppet kvalitetsbristkostnader. I detta arbete 
kommer ineffektiviteter i processer inte direkt att sökas upp. Om en sådan komponent inkluderas 
i en post som i första hand har sökts upp av andra skäl, kommer den emellertid inte att elimineras 
i beräkningarna. 

Vidare förklaras ABB:s formulering ”möjligheter” (Opportunities) med att det som avses är 
möjligheten att kostnader för förebyggande kostnader (Prevention) och kontrollkostnader 
(Appraisal) i företaget helt elimineras om produkterna och processerna var perfekta. Likaså avses 
möjligheten att helt bli av med de kostnader som associeras med missnöjdhet hos interna och 
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externa kunder. Mätningen av kvalitetsbristkostnader på ABB förväntas leda till att företagets 
olika divisioner kan fördela sina resurser för kvalitetsförbättringar på ett sätt som ger största 
möjliga utslag i resultaträkningen. 

OPQ-systemet är kategoriserat efter de affärsprocesserna som ABB generaliserat för sina 
divisioner. 

• Sales - LPCP outsourcar sin försäljning mot slutkund till ABB-ägda säljbolag, 
utplacerade efter regioner och därför syns inte någon renodlad försäljningsfunktion i 
organisationsschemat. Supply Management-funktionen XO-ordermottagning koordinerar 
försäljningen till säljbolagen som i sin tur jobbar mot slutkund. 
 

• Engineering - Denna funktion associeras primärt med R&D. 
 

• Manufacturing/Production - Detta kopplas till Production-funktionen i LPCP. 
 

• Supply Chain Management (SCM) - SCM associeras med stora delar av Supply 
Management på LPCP.  
 

• Site Work – Site work syftar till installationsarbeten ute hos kund i större 
leveransprojekt. Detta sker i princip aldrig på LPCP och när det sker är det specialfall där 
kostnader övervakas mycket noggrant.  
 

• Project Management – Denna affärsprocess vedertas i projektbaserade verksamheter. 
LPCP tillverkar standardiserade produkter och har således inga leveransprojekt mot kund. 
De projekt som bedrivs är framförallt produktions-, logistik- eller 
produktutvecklingsrelaterade. 
 

• Support Processes - Här ingår en del av det som i organisationsschemat definierats som 
stödfunktioner, exempelvis Finance, HR/OHS & IS/IT.  
 

• Aftersales – Denna affärsprocess kopplas i första hand till funktionen Quality på LPCP 
och är inriktad på ärenden kopplade till produkten som uppstår ute hos slutkund. Även 
Product Management med sin tekniska support är inblandade. 

Inom var och en av dessa affärsprocesser finns OPQ-poster för vad som ska mätas definierade. 
Den exakta indelningen med definitioner kan studeras i Appendix 1. Efter en genomläsning av 
posterna kan man snabbt dra slutsatsen att förebyggande kostnader och kontrollkostnader inte 
ingår i de specifika definitionerna. I första hand ska interna och externa felkostnader fångas upp. 
Det är även viktigt att notera att flera olika funktioner i LPCP kan vara inblandade i samma post. 
Ovan beskrivs endast vilka funktioner som i huvudsak associeras med respektive affärsprocess. 
Exakt vilka funktioner som är inblandade och hur analyseras senare i rapporten, då mätetalen ska 
tas fram. 
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På ABB används generellt sett en Quality Management-modul (QM-modul) som ofta är 
anpassad efter verksamheten på respektive enhet. För de kvalitetsposter där denna tillämpas kan 
QM-ärenden, eller QM-ordrar, rapporteras in i SAP (affärssystemet) och när som helst följas upp 
på det sätt enheten önskar att uppföljning ska ske. Vissa enheter, däribland LPCP, har valt att 
utnyttja verktyget Qlikview för att åskådliggöra resultatet av rapporteringen. Qlikview kan 
automatiskt hämta information från QM-modulen i SAP och visualisera dessa efter behov för 
vidare analys. Detta ställer krav på att rapporteringen sker på ett korrekt sätt. SAP-systemet fanns 
långt innan OPQ-systemet infördes och således är det inte helt oproblematiskt att anpassa det 
efter nya typer av mätningar.  

4.3 Nuvarande kvalitetsmätning på LPCP 
Den nuvarande kvalitetsmätningen inom LPCP infördes innan OPQ-konceptet hade 
kommunicerades globalt, vilket innebär att varje post som mäts på enheten inte nödvändigtvis 
går att relatera till en motsvarande OPQ-post. Eftersom man från globalt håll krävt att alla 
kvalitetsbristkostnader rapporteras enligt de globala riktlinjerna så associeras emellertid varje 
post till en globalt definierad OPQ-post.  I dagsläget mäts sex kvalitetsbristkostnadsposter. 
Huvuddelen av de data som ligger till grund för OPQ-sammanställningen hämtas från 
affärssystemet och olika rapporter som valda medarbetare sammanställer. I tabellens vänstra 
spalt visas vilka kvalitetsbristkostnader som mäts i dagsläget och hur de benämns. I den högra 
spalten visas under vilken global OPQ-post som respektive kvalitetsbristkostnad i dagsläget 
rapporteras. 

Nuvarande!mätning! Redovisning!enligt!OPQ!
Konstruktion! 2.1.3!Engineering/design!rework!
RFG! 3.1.1!Rework!
Interna!felkostnader! 3.1.2!Scrap!
Leverantörsreklamationer! 4.2.0!Supplier!nonXperformance!
Externa!felkostnader!+!gratisorder! 8.1.1!Warranty!
Reklamationer!kund! 8.2.0!Resolving!customer!issues!

  

Leverantörsreklamationer innefattar kostnaderna för att hantera de fel i levererat material som 
leverantörerna har begått. När ett sådant fel upptäcks måste en så kallad kontrollrapport 
upprättas. För varje leverantörsreklamation registreras en schablonkostnad (5000 kr). Denna är 
tänkt att motsvara det arbete som krävs för att hantera ärendet. Det totala antalet reklamationer 
registreras varje månad i en rapport som sammanställs av medarbetare på kvalitetsavdelningen. 
Dessa kostnader registreras under post ”4.2.0 Supplier non performance” när de rapporteras 
globalt.      

För punkten som går under namnet ”reklamationer kund” ingår kostnaderna för att hantera ett 
reklamationsärende. För varje reklamationsärende används en schablonkostnad om 7000 kr som 
kvalitetsbristkostnad. Den speglar kostnaden för att hantera ett ärende. Samma schablonkostnad 
används oavsett vilken produkt reklamationsärendet gäller. För kundreklamation skapas en så 
kallad QM-order i affärssystemet. Information om antalet reklamationer kan således hämtas 
därifrån. Denna punkt rapporteras globalt under post ”8.2.0 Resolving customer issues”. 
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Under ”interna felkostnader” mäts kostnaderna för alla kassationer som görs. Posten innefattar i 
dagsläget enbart materialkostnaderna för kasserat material och ingen hänsyn tas till eventuellt 
förädlingsvärde. Om till exempel en hel kontaktor skrotas utgörs kvalitetsbristkostnaden av 
värdet på allt ingående material. Det värde man har tillfört i och med olika 
bearbetningsoperationer och monteringen ingår inte. Kassationerna registreras av operatörerna 
vid produktionslinorna genom olika skrotlistor. När material kasseras gör operatörerna en 
markering. På varje lina finns ett så kallad kvalitetsombud som ansvarar för att sammanställa alla 
skrotlistor. De totala kvalitetsbristkostnaderna för kassationer registreras sedan i affärssystemet 
av produktionsledaren och redovisas under post ”3.1.2 Scrap”.  

Under ”externa felkostnader” och ”gratisorder” sammanställs kostnaderna för material från kund 
som måste skrotas (enbart materialvärdet) och direkta kostnader för gratis utbyte av produkter 
(försäljningspris) hos kund som enheten redovisar. Dataunderlaget går att hämta från olika 
konton i affärsystemet. När punkten ska rapporteras globalt presenteras den under post ”8.1.1 
Warranty”. 

Posten ”Konstruktion” innefattar kostnader för de mantimmar som ägnas åt att åtgärda olika fel 
som uppkommit eller ta beslut om huruvida det är ett fel på ritningen eller hårdvaran. 
Konstruktörerna tidrapporterar i affärssystemet, sedan används en schablonkostnad (650 kr) för 
varje timme som ägnas åt kvalitetsrelaterade problem som kunnat undvikas om processerna 
fungerat felfritt. Denna kvalitetsbristkostnad motsvarar i dagsläget post ”2.1.3 
Engineering/design rework”. 

Slutligen mäts posten ”Rätt första gången” (RFG). Namnet refererar till antalet kontaktorer och 
mjukstartare som klarar slutkontrollen under det första försöket. Klarar en kontaktor eller 
mjukstartare inte slutkontrollen på det första försöket registreras en kostnad som motsvarar det 
omarbete som krävs för att åtgärda felet. Kostnaderna består av en schablontid (10 min för en 
kontaktor, 20 min för en mjukstartare) och en schablon för mantimmar (500 kr). En rapport 
innehållandes den här informationen upprättas varje månad. Testutrustningen registerar 
automatiskt antalet kontaktorer och mjukstartare som inte klarar sluttestet vid det första försöket. 
Schablonkostnaderna som används idag är inte helt tillförlitliga. Bland annat används inte data 
över hur många tester varje apparat genomgår innan de godkänns. Denna kvalitetsbristkostnad 
rapporteras i post ”3.1.1 Rework”.  

Kvalitetsbristkostnaderna utgör i dagsläget mindre än 1 % av faktureringen på LPCP och det 
finns en uppfattning om att kvalitetsbristkostnader upp till 10 % av faktureringen bör kunna 
identifieras. 

4.4 Benchmarking 
Arbetet med kvalitetsbristkostnader inom ABB påbörjades år 2002. Sedan dess har fler och fler 
enheter inom organisationen infört system för kontinuerlig mätning och uppföljning av 
kvalitetsbristkostnader. Det finns således gott om exempel inom organisationen på 
implementeringar av system för OPQ-mätning. I detta arbete har fyra olika enheter (Wiring 
accessories, Force Measurement, Robotics, Substation Automation Products) studerats. Alla är 
verksamma inom olika divisioner inom ABB och arbetar med skilda produkter. Samtliga enheter 
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som kartlagts arbetar utefter ABB:s globala riktlinjer kring OPQ och utgör därför värdefulla 
exempel eftersom det är precis samma angreppssätt som ska användas inom LPCP.  

I tabellen nedan visas vilka OPQ-poster som mäts på respektive enhet. Som tidigare nämnts är 
kategorierna ”5 Site work” och ”6 Project Management” irrelevanta för LPCPs verksamhet, 
dessa kategorier har därför uteslutits i benchmarkingstudien. Endast de poster som ansetts 
särskilt intressanta för LPCPs arbete att redogöras i detta avsnitt. 
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Inom Wiring accessories marknadsfunktion mäts tre olika poster. ”1.1.1 Cost difference at 
handover” utgörs av de kostnader som den ineffektiva offertprocessen medför. Inom enheten 
anser man att processen är ineffektiv och man registrerar därför en schablonkostnad (300 kr) för 
varje offert, oavsett om processen skett som vanligt eller om den har varit ovanligt problematisk. 
Här berörs slöseriaspekten, vilket inte ingår i de globala riktlinjerna. Force Measurement samlar 
under samma post kvalitetsbristkostnader orsakade av felaktiga kalkyler för leveransprojekt. 
Orderkostnaden för ett leveransprojekt kan skiljas från det pris som fastställs vid projektets slut 
och det är denna skillnad som beaktas. SA products mäter istället resursförbrukningen för 
hantering orsakade av inkorrekta order och prissättningar. Arbetstiden som läggs ner omräknas 
sedan till en kvalitetsbristkostnad.  

Hos Wiring Accessories utgör ”2.1.2 Cost overrun on R&D projects” en stor post. Dels 
beräknas den försäljning som man går miste om på grund av att ett utvecklingsprojekt försenats. 
Denna kostnad tas fram utifrån projektets budgetplan. Vidare räknas alla budgetöverskrivande 
kostnader för utvecklingsprojekt till denna post. Här registreras också om produktkostnaderna 
blivit högre än planerat. Till exempel kan justeringar hos produkten leda till högre 
tillverkningskostnader än planerat. Den vinst som man därigenom går miste om räknas som en 
kvalitetsbristkostnad. Force measurement mäter motsvarande post genom att innefatta alla 
kostnader som projektet kräver efter att initialt utsatt färdigdatum passerats. Om ett projekt är en 
månad försenat registreras alla projektkostnader under den senaste månaden som en 
kvalitetsbristkostnad.  

Hos SA Products mäts ”4.2.1 Quality (Supplier)” genom att en schablonkostnad om 750 kr 
används. Denna förväntas motsvara de genomsnittliga administrationskostnader som går åt för 
att lösa leverantörsproblemet. På Robotics genomförs två intressanta mätningar inom kategori ”4 
Supply Chain Management”. ”4.2.2 OTD” (OTD står för ”on time delivery” och refererar till 
order som levererats i tid) beräknas enligt ekvationen ! ! = ! + !(! − !)!, där man räknar 
med att alla avvikelser från ett normalvärde (i detta fall 100 % OTD) är en kostnad.  Enbart 
rörliga kostnader ingår (k=0) och kostnadsfaktorn ! = !"#!$!!ö!×6.3×800/1000, där 800 
USD är alla kostnader som uppstår (synliga och dolda) för att hantera problematiken kring 
försenade leveranser. I detta ingår konsekvenserna för de anställda som påverkas av att något 
inte levereras i tid. Multiplikationen med 6,3 och divisionen med 1000 kan härledas till 
konvertering från USD till tkr, vilket är den enhet som OPQ ska rapporteras i. Y är OTD-ration, 
det vill säga hur många procent av materialet som levereras i tid och T är målvärdet 100 %. När 
det gäller ”4.2.4 Internal OTD” räknas ett medelvärde på täckningsbidraget för förlorad 
robotförsäljning. Man använder en schablonkostnad om 2400 kr för en robot som är sen en dag. 

Wiring Accessories mäter Post ”7.3.3 Internal SOX or Audit deficiences” genom att innefatta 
kostnader som orsakas av missade kontroller. Man uppskattar bland annat att varje missad SOX-
kontroll kostar 20 000 kr.  

Under kategori “8.1.1 Warranty” samlar Wiring Accessories kostnader för garantiorder, det vill 
säga de pengar som kunden får tillbaka för att produkten inte uppfyllt de förväntade kraven. 
Kategori ”8 Aftersales” är högt prioriterad på Robotics, då den anses utgöra en stor del av totala 
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kvalitetsbristkostnaderna. ”8.1.1 Warranty” behandlas genom att serviceorganisationer som 
följer upp felen ute i fält spårar serienummer på de produkter som avses. På detta serienummer 
samlas alla servicerelaterade kostnader upp och dessa utgör sedan kvalitetsbristkostnader. Även 
vid rapporteringen av ”8.2.2 Product recalls” tar man hjälp av serviceorganisationer som 
förväntas lösa problemen på plats. Robotics tar därför sällan tillbaka produkter. I denna post 
inkluderas också kostnader för resor och nytt material. De två sistnämnda OPQ-posterna varierar 
mycket tillföljd av att varje ärende kräver förhandling med serviceorganisationen innan vetskap 
om den slutgiltiga kostnaden finns tillgänglig. En snittkostnad har emellertid itererats fram 
tillsammans med serviceorganisationen, som i de flesta fall följs. 

!
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras arbetets resultat. De OPQ-poster som ska mätas inom varje funktion 
presenteras ingående. Varje enskild post kommer att presenteras och diskuteras flytande eftersom 
det föreligger en viss komplexitet i resonemangen bakom valen av mätmetoder. Allt detta 
sammanställs sedan i kapitel 5.7, följt av en beskrivning av mätsystemet i kapitel 5.8. 

Analysen av syftets huvuddel, nämligen vilka OPQ-poster som ska mätas, samt hur de ska mätas, 
har sin utgångspunkt i LPCP:s funktioner. Eftersom en kartläggning av enhetens processer inte 
fanns tillgänglig, har en avvikelseanalys genomförts. De globala riktlinjerna för vad som ska 
mätas har använts som indikatorer för var man bör leta. Brister och fel i processerna har kartlagts 
genom semi-strukturella intervjuer och informella samtal med medarbetarna. Intervjupersonerna 
har låtits analysera viktiga delar av felhanteringsprocesserna. Processerna har vidare kartlagts för 
att samtliga kostnadselement associerade med dessa ska kunna identifieras. När dessa har 
identifierats har styckkostnadsmetoden används som utgångspunkt för den framtida 
kvalitetsmätningen, då denna anses tydliggöra kvalitetsbristkostnadernas trender på ett bättre 
sätt. Totalkostnadsmetoden har använts för att ta fram jämförelsetal som ska indikera hur stora 
mörkertal i form av ännu icke identifierade dolda kostnader som kan finnas. Ekonomifunktionen 
involverades tidigt i arbetet för att säkerställa kvaliteten på mätningen, dess integritet samt för att 
klargöra vilka siffror som kan hämtas från redovisningssystemet. De siffror som inte kunde 
hämtas från redovisningssystemet på månadsbasis har extraherats på andra sätt, med principen 
att så enkla metoder som möjligt ska användas för detta. Allt detta i enlighet med Sörqvists 
(1998) rekommendationer och Dales och Wans (1998) ”Problem-solving approach”. Inspiration 
har inom vissa områden hämtats från benchmarking-studierna.  

Det är viktigt att poängtera att fel oftast identifieras i utförandefasen. Orsaken till fel härstammar 
dock i tidigare led i verksamheten. Det är därför viktigt att skilja på orsaker, kostnadsdrivare och 
kvalitetsbristkostnadsparameter. Identifiering av kostnadsdrivare och orsaker hör dock inte till 
arbetets omfång. Eftersom analysen är inriktad på funktionen får man ibland bara del av vissa 
bristfälliga processer. För att få helhetsbilden måste intervjuer göras inom alla funktioner. När 
mätetalen väl tas fram, kan detta ske på olika grunder. När det gäller tidsåtgång bör man enligt 
ekonomiavdelningen på LPCP räkna med att en arbetare kostar 290 kr/h och en tjänsteman 560 
kr/h i drift. I övrigt handlar det i så stor utsträckning som möjligt om faktiska kostnader 
(exempelvis material eller transport). Ett försök att fånga upp externa dolda kostnader har gjorts, 
framförallt när det gäller den viktiga aspekten kundnöjdhet i anknytning till produktkvalitet och 
leveransprecision. En distinktion kommer att göras i resultatet mellan de beräkningar som bygger 
på grova uppskattningar och de som anses bygga på konkret underlag. 

Resultatdelen följer de globala riktlinjernas struktur och åt varje huvudkategori ägnas ett 
delkapitel. Varje relevant post inom kategorierna diskuteras i relation med berörda processer 
inom LPCP. Notera att många poster ansågs irrelevanta för LPCP. De flesta av dessa är således 
inte omnämnda i resultatdelen. I de fall där mätningar sedan tidigare genomförs har 
utgångspunkten legat i dessa. Vissa bedömdes vara lämpliga medan andra ansågs behöva 
justeras. I vissa fall har kartläggning av felhanteringsprocessen genomförts och därefter har de 
olika momentens resursförbrukning bestämts. I resultatet har endast en kartläggning har 
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illustrerats för att visa det principiella förfarandet. I poster där felhanteringsprocesser inte är 
aktuella, har andra metoder använts för att storleksbestämma kostnaderna. För varje post som 
ansetts vara relevant att mäta har kvalitetsbristkostnadens storlek under en månad uppskattats. 
Dessa uppskattningar bygger på historisk data. Månaden mars 2014 har i största möjligen 
utsträckning använts som referensmånad. 

5.1 OPQ 1 Sales 
Från benchmarkingen kan det utläsas att tre av de fyra undersökta enheterna mäter posten 
associerad med denna funktion, dock med lite olika tolkningar. Wiring accessories mäter 
schablon för en ineffektiv orderprocess må vara ett gott försök att fånga upp slöserier, men ett 
sådant problem upplevs inte på LPCP. Att det inte bedrivs några leveransprojekt på LPCP gör 
dessutom att kostnaden för att göra om felkalkyler på leveransprojekt, som mäts på FM och SA 
Products, blir oanvändbar.  

OPQ-elementen på LPCP som är relaterade till denna funktion har funnits vara fördelad på den 
mekanism som sköter logistiken mot kund, nämligen ordermottagningen. Vad som menas med 
detta är att ta emot, registrera order och förmedla det till produktionen, som levererar produkter 
till kunderna, via säljbolagen. I orderhanteringsprocessen kan fel och misstag uppstå som utgör 
kvalitetsbrister. Sådana fel kan innebära det som beskrivs i definitionen för ”1.1.1 Cost 
difference at handover”. Av de tre huvudpunkter som nämns är den första, ”Changes caused by 
incorrect order entry/specifications” den aktuella. ”Incorrect pricing at booking” (förtydligande: 
avvikelser från mål vid prissättningen) och ”Cost of materials and accessories forgotten in cost 
calculation” som orsakar en ekonomisk förlust i affären sker mycket sällan, eftersom LPCP 
levererar standardiserade produkter och inte skräddarsydda system. Däremot händer det att 
ordermottagningen på logistik fyller i felaktiga uppgifter på fakturan, vilket resulterar i att 
fakturan måste omarbetas och att en kreditering mot kund genomförs från ABB:s sida. I detta 
sammanhang kan det handla om ett skrivfel vid deklarering av pris eller annat på fakturan. 
Hanteringsprocessen blandar in fyra personer på tre olika funktioner(Supply Management, 
Finance och IS/IT) och kan brytas ned enligt följande schema: 

!

Figur 7: Krediteringsprocessen 
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Typen av felskrivning kan variera, men denna påverkar inte hanteringstiden nämnvärt. Däremot 
finns det två tänkbara scenarion som kan uppstå. Det ena är då logistik justerar korrekt från 
början och krediteringen går rakt genom slutkontrollen som genomförs av IT-koordinatorn. Det 
andra scenariot är då IT-koordinatorn jämför mot offertunderlag och upptäcker att det fortfarande 
finns fel i fakturan. Detta innebär dels att IT-koordinatorn måste ta kontakt med logistik och 
diskutera huruvida det är fel eller inte och dels att fakturan ska gå igenom hela flödet en gång till. 
Resultatet är alltså en handläggningstid som motsvarar mer än det dubbla jämfört med det 
förstnämnda scenariot. Tiden för logistik att handlägga ärendet är ungefär 5 minuter, vilket 
innefattar såväl korrespondens med kund (säljbolaget) som justering av faktura. Logistik- och 
ekonomichefernas handläggningstid är försumbar i sammanhanget, då det endast handlar om att 
snabbt godkänna krediteringsbeloppet. IT-koordinatorns jobb är däremot mer omfattande, då 
fakturan i det här fallet ska jämföras med den initiala överenskommelsen med kunden, för att 
sedan omsättas i praktiken. Detta kan ta 5-15 minuter beroende på om ytterligare felaktigheter 
upptäcks eller inte.  

Sammanfattningsvis bör ”1.1.1 Cost difference at handover” innefatta en handläggningstid på 10 
minuter i de fall då felet justeras korrekt från början och i annat fall 30 minuter, på grund av 
extrahanteringen och dubbelarbetet som uppstår då ytterligare fel begås. Uppfattningen är att 
korrespondens mellan logistik och IT-koordinatorn sker så pass ofta att en genomsnittlig tid på 
15 minuter är rimlig att använda sig av. Beräkningen blir således: 

!"#!!.!.! = !"#!$!!"# ∗ !,!"!! ∗ !"#!!"!  

På LPCP sker denna process endast för säljbolag kopplade mot exportförsäljning, då säljbolaget 
Svensk Försäljning sköter samtliga av dessa ärenden på egen hand. Under februari år 2014 
rapporterades 20 fel, vilket innebär att kvalitetsbristkostnaden under den månaden uppgick till 
cirka 3000 kr. 

5.2 OPQ 2 Engineering 
Denna post kan tydligt kopplas till funktionen R&D på LPCP. De olika OPQ-posterna som 
definierats för denna affärsprocess relaterar till olika aspekter av denna funktion. ”2.1.1 Cost 
overrun on customer orders” (kommer inte mätas) är i första hand riktad mot projektbaserad 
verksamhet, då R&D är involverade i varje enskild leverans. Därför faller de två punkterna som 
står under denna OPQ-post inte naturligt in i LPCP:s verksamhet. Även om det är ovanligt 
förekommande, sker det att konstruktörer åker ut på kundbesök i enlighet med första punkten, 
”Costs spent on traveling on unplanned customer approval visits”. Detta är emellertid något som 
bör betraktas som en Aftersales-fråga, eftersom LPCP säljer standardiserade produkter och detta 
gäller problem som upptäcks efter att själva affären är klar. Även den andra punkten under denna 
OPQ-post, ”Costs incurred due to additional no of customer manuals, CDs, maintenance 
documentation, translation to local language etc. which are not planned”, kan strykas. Det som 
beskrivs i denna definition är problem som typiskt uppstår då en skräddarsydd produkt har 
levererats.  
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En högst relevant post är ”2.1.2 Cost overrun on R&D projects”. Det är ständigt ett antal 
utvecklingsprojekt igång på LPCP, precis som på andra enheter. Målet med dessa är att ta fram 
produkter som ligger i framkanten av marknaden rent funktionsmässigt, samt är anpassade för en 
betydligt mindre kostsam produktionsprocess. De planerade kostnadsbesparingarna läggs upp i 
en prognos redan vid steg 2 i Gate-modellen (ett projektledningsverktyg), som används i hela 
ABB. Prognosen innefattar, förutom planerat lanseringsdatum, hur försäljningen av den äldre 
upplagan av produkten ska transformeras till försäljning av den nya upplagan i en 
övergångsperiod. LPCP räknar med vissa kostnadsnedskärningar tack vare lägre 
tillverkningskostnader redan under övergångsperioden. Resultatet av detta är att det blir viktigt 
att steg 5 i Gate-modellen, lansering, sker vid utsatt datum och att försäljningen övergår från den 
gamla upplagan till den nya i planerad takt. Alla avvikelser från prognosen för övergången och 
de intäktsförluster som detta innebär bör bokföras som kvalitetsbristkostnader på grund av en 
icke fullkomlig process.  

Ett exempel kommer att användas eftersom historisk data inte har varit tillgänglig. Siffror för 
denna post kommer inte att räknas in i den slutgiltiga sammanställningen av historisk data. Vid 
en nylansering, där den gamla upplagan av produkten kostar 1000 kr och den nya 700 kr att 
tillverka, och man en given månad i övergångsfasen planerar att sälja 1000 enheter av varje:  

De planerade produktionskostnaderna är i detta fall: 1 000 000 + 700 000 = 1 700 000 kr. Om 
övergångsfasen emellertid inte har genomförts enligt prognosen, kan det exempelvis istället vara 
så att man säljer 1400 av den gamla och 600 av den nya. Produktionskostnaden blir då istället: 
1 400 000 + 420 000 = 1 820 000 kr. Kvalitetsbristkostnaden för denna månad, associerad med 
bristfällig övergångsprocess, blir då 1 820 000 – 1 700 000 = 120 000 kr. Givetvis bygger detta 
på att de två produkterna har samma försäljningspris. I annat fall får man jämföra den total 
vinst/produkttyp och månad.  

Överskridande i projektbudgeten anses inte lika allvarligt, men är likväl en indikation på 
bristfällig projektplanering och får konsekvenser för bolagets resultat. Projektbudgeten skrivs, 
precis som prognosen för övergångsfasen, i detalj i G2 (steg 2 i Gate-modellen). På LPCP skiljer 
man mellan en investeringsbudget och en omkostnadsbudget. Den förstnämnda gäller större 
investeringar och kräver godkännande från högre hierarkiska nivåer för att kunna modifieras 
efter G2. Projektledaren och R&D-ledningen på LPCP har makt att korrigera 
omkostnadsbudgeten, som exempelvis gäller personalkostnader och prototypmaterial. Årligen 
under projektets gång görs en utvärdering, där initial projektbudget jämförs med vad projektet 
faktiskt har kostat under årets gång. Differensen däremellan bör, liksom övergångsperiod som 
avviker från planeringen, redovisas i ”2.1.2 Cost overrun on R&D projects”. Båda dessa ”brister” 
kan användas som ett medel för att få ner den totala produktkostnaden, men är likväl 
kvalitetsbristkostnader eftersom man har planerat för ett visst utfall och avvikelser från detta 
sätter press på bolagets ekonomi. 

!"#!!.!.! = !"#$%&ö!"#$%#&'()'"!!!!"#$%&'+ !"#$"%ä!"!"#!!"!#!$%!!ö!"ä!"#$#% 

Både övergångsfasen och budgetöverskridande mäts på Wiring accessories och Force 
Measurement, vilket styrker teorin om att de bör vara av intresse.  
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Post ”2.1.3 Engineering/design rework” syftar främst till konstruktörernas inblandning i 
ärenden kring felaktiga produkter från leverantör. Oftast handlar det om att i första läget avgöra 
om det är leverantören som har levererat något som avviker från specifikationen, eller om 
specifikationen har orsakat problemet. I nästa läge handlar det om att finna en lösning på 
problemet tillsammans med personalen från kvalitetsavdelningen. Denna post mäts i dagsläget, 
men komplikationer kring rapporteringsformen tidsskrivning gör att det som slutligen 
rapporteras inte stämmer överens med verkligheten. När konstruktörerna ska rapportera in 
arbetstimmarna för detta extraarbete i affärssystemet, måste detta ske separat från den vanliga 
tidsskrivningen. Dessutom måste de genom manuell redigering tydliggöra vilka timmar som är 
relaterade till kvalitetsärenden. Detta samlas gärna upp till slutet på månaden då konstruktörerna 
inte längre kommer ihåg hur många timmar de har ägnat åt kvalitet och tidskrivs därför sällan på 
ett korrekt sätt. Det finns emellertid möjligheter att föra in en kvalitetsmarkering i den dagliga 
tidsskrivningen. Om detta genomförs kan konstruktörerna på daglig basis markera hur mycket tid 
de har ägnat åt sådana kvalitetsärenden. Kvalitetsbristkostnaderna till denna post uppgick i mars 
år 2013 till 82 000 kr. Inga mätningar efter dess betraktas vara tillförlitliga. 
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5.3 OPQ 3 Manufacturing/Production 
I föregående kapitel klargjordes att man i dagsläget mäter två OPQ-poster inom produktionen på 
LPCP, nämligen ”3.1.1 Rework” och ”3.1.2 Scrap”. Båda dessa mäts på samtliga av de enheter 
som benchmarkingstudien har genomförts på. På den förstnämnda finns olika metoder beroende 
på hur och var felen upptäcks, samt vilka systemstöd som finns för att veta hur omarbetet ska 
hanteras. Skrot och kassationer mäts antingen efter ren materialkostnad på det som slängs eller 
med aktuellt förädlingsvärde om systemstöd för detta finns.  

Posten ”rätt första gången” sorteras under ”3.1.1 Rework”. Denna kvalitetsbristkostnad tas fram 
genom att mäta antalet kontaktorer och mjukstartare som inte klarar slutprovet vid första 
försöket. Flera brister med den mätmetoden har identifierats. Framförallt verkar de framtagna 
schablonkostnaderna för omprov av kontaktorer (10 min) inte spegla verkligheten. Vidare så 
beaktar man i dagsläget inte att en kontaktor kan missa slutprovet fler än en gång. Istället har 
man bakat in denna eventuella möjlighet i schablonkostnaden. 

För att ta fram en noggrannare mätning har omarbetet som följer efter ett missat slutprov 
kartlagts noggrannare. Efter att en kontaktor missat ett slutprov följer ett obligatoriskt omprov 
för att utesluta fel hos testutrustningen. Beroende på vilken diagnos som testutrustning ger så 
vidtar medarbetarna vid produktionslinan olika åtgärder. Tidsstudier visar att samtliga åtgärder 
tar ungefär 2 minuter att utföra. Därefter skickas kontaktorn in i slutprovet igen. Misslyckas 
provet en andra gång vidtar medarbetarna andra åtgärder. Om kontaktorn inte klarar slutprovet 
trots flera försök byter man dess komponenter med andra kontaktorer i linan vilket ofta brukar 
lösa problemet. Således kasseras färdiga kontaktorer ytterst sällan. Testningen i sig tar också 
ungefär 1 minut, denna tid kommer dock inte att räknas som omarbete eftersom den inte hindrar 
personalens arbete. Varje misslyckat slutprov för kontaktorerna renderar således i 2 minuters 
(0,033h) omarbete för produktionspersonalen.  Detta är betydligt mindre än den schablontid om 
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10 min som användes tidigare. Men till skillnad från förut kommer varje misslyckat prov att 
räknas och inte bara det först misslyckade slutprovet för respektive kontaktor. Detta innebär att 
följande formel används: 

!"#!!.!.! !"#$%!$"&'& = !"#!$!!"##$%&'()*!!"#$%&' ∗ !,!""!! ∗ !!"!!"!  

Enligt statistik från mars 2014 var det totala antalet misslyckade slutprov 4 506. 
Kvalitetsbristkostnaderna till följd av omprov för mars uppgick därför till cirka 43 000 kr. 

Kartläggningen av omarbetet för mjukstartarna är svårare att genomföra eftersom produkten är 
mer komplicerad och antalet möjliga felaktigheter som hittas under slutprovet är många fler. 
Variansen i den tid det tar att åtgärda respektive fel är väldigt stor. Den gamla mätmetoden där 
en schablontid om 20 minuter (0,33h) används kommer därför även att användas i fortsättningen 
enligt följande formel: 
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Under mars år 2014 registrerades 135 fel vid första slutprov och kvalitetsbristkostnaden uppgick 
därför till cirka 13 000 kr. 

Omarbetet vid tillverkningen av plast, spolar och magneter är minimalt. Om materialet skadats 
eller på annat sätt avviker från specifikationer så kasseras det. Det mesta av materialet går inte att 
omarbete. Dessutom är kostnaden för de tillverkade komponenterna så låg att eventuellt 
omarbete är svårmotiverat. Med tanke på kopparpriset skulle omarbete vid spoltillverkningen 
kunna motiveras. Spolarna utgör emellertid en känslig komponent och felaktigheter som upptäck 
kan inte korrigeras utan hela spolen måste skrotas. Den totala summan som registreras som 
kvalitetsbristkostnader under mars år 2014, blir således 43 000 kr + 13 000 kr = 56 000 kr 

Skrotning registreras under ”3.1.2 Scrap”. Denna mätning kommer att fortgå som tidigare och 
således kommer förädlingsvärdet inte heller i fortsättningen att beaktas. Detta eftersom det ur 
praktiskt hänseende inte är genomförbart utan att större investeringar görs. Förädlingsvärdet 
utgör inte heller någon större kvalitetsbristkostnad i produktionen hos LPCP eftersom man 
nästan aldrig kasserar färdiga produkter eller delmontage. Kassationerna utgörs istället av 
enskilda komponenter i vilka inget förädlingsvärde är investerat. Mätningen av kassationerna 
sker idag på ett tillförlitligt sätt och det hittas ingen anledning att göra förändringar i den 
processen. 
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Post ”3.1.3 Unplanned cost due to machine breakdown” mäts inte i dagsläget, varken på LPCP 
eller någon annan enhet som har undersökts. De globala riktlinjerna förespråkar att följande 
konsekvenser av maskinstopp ska mätas som kvalitetsbristkostnader: 

• Väntetid 
• Reparationskostnader 
• Förlorad produktion 
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• Övertid som krävs för att följa produktionsplan 

För att mäta kvalitetsbristkostnaderna gällande maskinstopp måste först och främst 
maskinstoppen i sig kunna dokumenteras. I LPCPs produktion finns i dagsläget hundratals 
maskiner och endast ett fåtal är utrustade med system som möjliggör automatisk dokumentation 
av stopp. Dessa system finns installerade på två tryckknappsmaskiner och möjliggör mätning av 
alla stopp. 

I övrigt dokumenteras maskinstopp manuellt. Man skiljer på mindre och större maskinstopp. 
Mindre stopp kan åtgärdas av produktionspersonal på plats och behöver inte assistans från 
speciell servicepersonal som kallas in. Dessa stopp registreras inte. Vid allvarligare stopp 
kontaktas servicepersonal och produktionspersonalen lägger upp en felanmälan i 
underhålssystemet. I varje felanmälan kan sedan servicepersonalen registrera hur mycket tid de 
ägnat åt att lösa problemet samt vilka kostnader i form av reservdelar som krävts. Alla dessa 
kostnader kommer i fortsättningen att bokföras som kvalitetsbristkostnader. Under mars år 2013 
uppgick dessa kostnader till cirka 64 000 kr.   
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Väntetid och förlorad produktion är två möjliga konsekvenser av maskinstopp som är svåra att 
uttrycka i monetära termer. Att en maskin står stilla kan innebära förlorad försäljning endast om 
maskinen redan arbetar i full kapacitet hela tiden. I annat fall kan ett maskinstopp kompenseras 
genom att man låter maskinen arbeta längre än vad som från början var planerat. Denna 
kvalitetsbristkostnad fångas i sin tur upp i form av övertid för produktionspersonalen. 

Ett maskinstopp kan också göra att produktionspersonalen blir sysslolös. Eftersom flera 
arbetsuppgifter ingår i deras arbetsbeskrivning finns det emellertid alltid möjlighet att göra något 
annat vid stopp. Till exempel kan mindre buffertar av delmontage byggas upp framför den 
trasiga maskinen. Alternativt kan någon form av underhållsarbete utföras. I vissa fall kan dock 
detta inte ses som annat än kvalitetsbristkostnader. Personalen är betald för att producera och vid 
större stopp, med många inblandade kan detta medföra stora kostnader. Eftersom den förlorade 
arbetstiden antagligen måste kompenseras med övertid fångas denna kvalitetsbristkostnad upp 
under ”3.1.5 Overtime” enligt nedan.  

Vidare kommer all övertid i fortsättningen att bokföras som kvalitetsbristkostnader under post 
”3.1.5 Overtime”. Här inkluderas även övertid som orsakats av maskinstopp. Att personalen 
behöver arbeta mer än planerat kan ha många orsaker. Förutom maskinstopp kan det till exempel 
orsakas av en ökad orderingång. I det fallet kan det tyckas felaktigt att klassa övertiden som en 
kvalitetsbristkostnad. Det gäller då att erinra sig om vilken definition av kvalitetsbristkostnader 
som ligger till grund för arbetet, nämligen att kvalitetsbristkostnader är ”de totala förluster som 
uppstår genom att företagets produkter och processer inte är fullkomliga”. I det fallet kan 
prognosprocessen och processen för arbetsförsörjning anses inte vara fullkomlig. Den 
genomsnittliga kostnaden per månad på grund av övertid uppgick mellan januari-april 2014 till 
cirka 213 000 kr.  
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Post ”3.2.1 Excess/obsolete inventory” kommer också att börja mätas. I dagsläget finns det 
månadsvisa rapporter med information om fabrikens totala lagerstorlek tillgänglig. 1 % av detta 
värde kommer att registreras som kvalitetsbristkostnader varje månad. Dessa är tänkta att 
motsvara lagerhållningskostnaderna och räntan på det kapital som är bundet i lager. Under mars 
år 2013 uppgick denna kvalitetsbristkostnad till cirka 954 000 kr. Material som skrotas vid 
inventeringar är inte aktuellt att mäta på LPCP, även om detta görs på Force Measurement, 
eftersom allt internt skrot redovisas på samma konto. 

Från globalt håll vill man också att kvalitetsbristkostnader i samband med obsolet material ska 
bokföras. När LPCPs kunder (säljbolagen) beställer för mycket material och som därför inte kan 
säljas är LPCP skyldiga att köpa tillbaka material förutsatt att det inte är äldre än 1-1,5 år. LPCP 
betalar då 85 % av ursprungspriset och försöker sedan hitta en ny order för produkten. Även om 
detta avtal om att LPCP är skyldiga att köpa tillbaka material innebär ytterligare 
hanteringskostnader, kan företaget tjäna pengar genom att sälja en och samma produkt två 
gånger. Skulle dessa betraktas som kvalitetsbristkostnader skulle det finnas en strävan att 
eliminera dessa. Detta skulle i sin tur kunna leda till uteblivna intäkter. Detta kommer därför inte 
att ses som kvalitetsbristkostnader.  
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5.4 OPQ 4 Supply Chain management 
Även om uppfattningen länge har varit att stora kvalitetsbristkostnader döljer sig inom 
logistikfunktionen mäter man i dagsläget inga kvalitetsbristkostnader.  

Post ”4.2.1 Quality” är en brett definierat kvalitetsbristkostnad som i huvudsak ska innefatta de 
kostnader som uppstår till följd av att leverantörer levererat material som inte håller rätt kvalitet. 
Med tanke på att LPCP arbetar med hundratals leverantörer krävs stora resurser för att 
leverantörsproblem ska lösas och förhindras. Därför hämtas inspiration från SA products 
mätning av denna post, alltså en mätning av tidsåtgång för hanteringen vid felaktigt material från 
leverantör. 

För att förstå vilka konsekvenser brister från leverantörer orsakar kartlades LPCPs 
hanteringsprocessen som initieras till följd av bristerna. När material levereras till fabriken tas 
det emot vid en del av fabriken som kallas ”ankommande”. Personal vid ankommande 
kontrollerar att inga elementära fel finns. Det vill säga att rätt material har skickats, att saldot är 
korrekt, att materialet inte skadats på grund av transport eller att inga stölder gjorts. Skulle något 
av dessa fel upptäckas skapas ett kvalitetsärende. På en del material, som tidigare ofta skapat 
problem görs så kallade ankomstkontroller. Då undersöks materialets egenskaper mer noggrant 
för att eventuella fel och brister identifieras innan materialet når produktionen. Eftersom man 
inte gör ankomstkontroller på allt material händer det att fel på leverantörsmaterial upptäcks 
senare i förädlingskedjan, framförallt i produktionen. Oavsett var felet upptäcks så ska ett 
kvalitetsmeddelande skapas i verksamhetssystemet. Därifrån tar medarbetarna från 
kvalitetsavdelningen vid och det är också den processen som kartlagts. Till att börja med måste 
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godset genomgå en grundlig undersökning. I detta steg kan flera personer blandas in. I svårare 
fall tar personalen från kvalitetsavdelningen hjälp av personal från mätrummet för att klargöra 
bristernas karaktär och eventuella konsekvenser. Ofta kontaktas också ansvarig konstruktör för 
att avgöra huruvida felet, till exempel måttavvikelsen, äventyrar produktens tillverkning eller 
funktion. Vid sådana bedömningar måste konstruktören analysera produktritningarna. 

I de fall det visar sig att leverantörsmaterialet inte kan användas måste en returleverans skapas i 
affärssystemet. Detta är en omständig process som kan ta upp till en timme att genomföra. 
Vidare måste en så kallad kontrollrapport upprättas. Denna rapport görs som en del i arbetet att 
utveckla samarbetet med leverantörer och förhindra att samma fel upprepas i framtiden. 
Ansvarig leverantör måste ta del av informationen i kontrollrapporten och förväntas ge ett svara 
på vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra att det händer igen. Detta svar ska sedan 
inspekteras och följas upp av kvalitetsavdelningen innan ärendet kan konstateras vara avslutat.  

Genom intervjuer olika personer som är inblandade i den beskrivna processen har ett 
genomsnittligt ärende på grund av leverantörsfel uppskattas ta 4,4 timmar. Eftersom enbart 
tjänstemän är inblandade i hanteringen kan kvalitetsbristkostnaden på grund av varje 
leverantörfel till beräknas genom: 
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Under mars år 2013 registrerades 54 leverantörsfel och kostnaden uppgick därför till cirka 
133 000 kr. Under studien observerades stora brister i rådande rapportering av leverantörsfel. 
Frekvensen leverantörfel rapporteras enligt hur många kontrollrapporter som genomförts under 
månaden. Eftersom det ibland händer att kontrollrapporter inte upprättas är detta sätt att mäta 
inte tillförlitligt. Istället kommer antalet skapade Q-meddelanden under månaden att användas 
som mått på hur många leverantörfel som uppstått. Detta anses vara ett mer exakt mått eftersom 
Q-meddelanden alltid skapas.  

Alla fel som upptäcks hos leverantörsmaterialet ska generera i kvalitetsmeddelanden och i den 
beskrivna processen ovan, oavsett felets omfattning och eventuella konsekvenser. Beroende på 
felet fattas olika beslut om vad som ska göras. Om ett fel upptäcks vid ett stickprov så kan beslut 
fattas om att man antingen skickar tillbaka hela sändningen till leverantören eller så sorteras 
endast de felaktiga detaljerna ut. Om man väljer att sortera material medför det lönekostnader för 
det arbete som läggs ner på det. Oftast står leverantören som orsakat felet för dessa kostnader. I 
de fall när de inte gör det ska detta betraktas som en kvalitetsbristkostnad som också ska 
rapporteras under ”4.2.1 Quality”.  
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Post ”4.2.2 OTD” är tänkt att samla alla kvalitetsbristkostnader orsakade av att leverantören inte 
levererar i tid. Vad som anses vara ”OTD” bestäms av kontrakten parterna emellan. På Robotics 
har man valt att mäta OPQ-posten relaterad till detta mot procentsatsen sena leveranser mot 
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kund. På LPCP är man emellertid ute efter en mer exakt metod. Leverantören uppger vid 
förhandlingen vilken ledtid som materialet i fråga har. När LPCP gör en beställning utgår man 
ifrån den överenskomna ledtiden. Om materialet levereras tre dagar för tidigt eller på exakt rätt 
dag anses det vara levererat i tid. Om leverensen kommer utanför detta spann är den däremot inte 
i tid och utgör således en kvalitetsbrist. Det är kostnaderna för dessa fall som ska beaktas.   

De enda direkta kostnaderna till följd av att leverantören inte uppfyller OTD utgörs av 
handläggningstiden som går åt för att följa upp ärenden. Det handlar om telefonkontakt och 
mejlkorrespondens med leverantören om uppdateringar kring leveransens status.  Detta är också 
de komplikationer som andra enheter har försökt fånga upp under denna post. 

För att skapa ett framgångsrikt sätt för att mäta dessa kvalitetsbristkostnader måste man tydligt 
definiera hur ett enskilt ärende ska definieras. OTD mäts mot enskild orderrad, det vill säga den 
del av en order som specificerar produktartikel, volym och leveransdatum. I dagsläget upprättas 
kontinuerligt statistik över antalet orderrader som har misslyckad OTD, det vill säga är 
försenade. För att klargöra hur mycket resurser som går åt för varje misslyckad orderrad har 
ärendehanteringen kartlagts och olika medarbetare från logistikavdelning intervjuats. LPCP 
klassificerar vissa av sina leverantörer som ”key suppliers” eftersom dessa är särskilt viktiga. 
Enheten lägger i princip endast ner handläggningstid åt förseningar från dessa ”key suppliers”, 
därför har endast arbetet med dessa har kartlagts. 

Materialplanerarna är de som först uppmärksammas då en leverans är försenad. Dessa 
uppskattade att de tillsammans ägnar ungefär 4 timmar per dag åt att kontakta leverantörer vars 
leveranser är försenade. Detta innebär att de i snitt ägnar 0,37 h/orderrad. I de fall förseningarna 
blir större eller allvarligare eskalerar ärendet till leverantörsutvecklarna. Dessa uppger att de 
tillsammans ägnar 30 min/dag åt misslyckad OTD samt ytterligare 4 h/månad åt gemensamma 
möten där ämnet diskuteras. Sammanlagt blir det 0,07 h/orderrad och totalt ägnar LPCP 
följaktligen 0,44 h/orderrad. Eftersom det endast är tjänstemän som arbetar med detta motsvarar 
det en kvalitetsbristkostnad enligt: 
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Denna kostnad är tänkt att motsvara kvalitetsbristkostnaden orsakad av försenade leverenser. 
Unders mars registrerades 106 försenade leveranser och således blir kvalitetsbristkostnaden för 
försenade leveranser till cirka 26 000 kr. 

Det befarades att försenade leveranser också medförde konsekvenser för produktionsledarna 
gällande produktionsplaneringen. Under intervjuerna har detta emellertid visat sig utgöra en 
försvinnande liten del av arbetet och det arbetet inkluderas därför inte i kvalitetsbristkostnaden. 

”4.2.3 Quality internal” är en vagt definierad post. Den mäts inte på någon av de andra 
studerade enheterna. På LPCP kommer kvalitetsbristkostnader i samband med ineffektiva 
processer kring den interna logistiken här att registreras. En sådan process som har identifierats 
är inventeringsprocessen. I dagsläget är det förutbestämt hur många gånger olika artikelgrupper 
som ska inventeras. Grupp A (73 artikelnummer) ska inventeras 4 gånger/år, grupp B (573 
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artikelnummer) ska inventeras 2 gånger/år och grupp C (4204 artikelnummer) ska inventeras 1 
gång/år. I verkligheten görs det dock långt fler inventeringar än vad som är planerat. Bland annat 
görs extra inventeringar för att kontrollera att aktuellt saldo stämmer. Vidare utförs 
ominventeringar, om det vid en ordinarie inventering identifieras en differens i saldot som 
uppgår till ett belopp över 20 000 kr. I sådant fall krävs ytterligare en inventering, inklusive en 
förklarande rapport. Det kan även ske så kallade ”fuskinventeringar”. Dessa uppkommer på 
grund av att en leverans behöver gå iväg och produkter av något skäl plockas till en pall de 
egentligen inte tillhör. Detta orsakar saldofel, vilket leder till att en inventering måste göras för 
att vara säker på att nivåerna stämmer. Alla inventeringar som sker utöver det planerade kan ses 
som kvalitetsbristkostnader.  

Frekvensräkning mot tid anses vara det bästa sättet att mäta denna post. Tiden för att genomföra 
en inventering kan variera kraftigt. Eftersom tillräckligt underlag inte finns, sätts den absoluta 
minimumtiden upp som faktor för beräkningarna, 15 minuter (0,25 h). För att beräkna denna 
kvalitetsbristkostnad används följande formel: 
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Ett exempelutdrag gjordes för 2013 och ett snitt/månad räknades ut. Det visade sig att 146 
inventeringar/månad var utöver det planerade antalet. Kvalitetsbristkostnaden associerad med 
detta blev således cirka 20 000 kr. 

För att kunna räkna på detta är informationsinsamlingen av kritisk natur, då de tre olika typerna 
av ”onödiga” inventeringar som görs hämtas från olika excel-dokument. Dokumenten är 
dessutom svåra att avläsa för någon som inte arbetar i dem med jämna mellanrum. Därför 
föreslås att inventeringssamordnaren gör en sammanställning på antalet inventeringar som sker 
mer än planerat fram till tidpunkten, för att sedan skicka denna till kvalitetsavdelningen, som 
rapporterar in OPQ-posten.  

Inom ABB i allmänhet och för LPCP i synnerhet är leveransprecisionen mot kunderna väldigt 
viktig. Kunderna värdesätter högt att överenskomna leveransdatum kan hållas. 
Leveransprecisionen mäts globalt inom ABB genom nyckeltalet OTD, men ett rent mätetal för 
kostnader associerade till detta finns inte i OPQ-riktlinjerna. ”4.2.4 OTD internal” används i 
detta arbete för att mäta detta, eftersom det ofta kan vara de interna processerna som orsakar 
förseningen. I dagsläget mäts flera olika typer av OTD, för OPQ-mätningen kommer endast 
bekräftad OTD mätas. Detta nycketal anger hur många orderrader som levererats i tid och mäts 
efter det datum som ABB bekräftat till kunden att de kan hålla.  

Eftersom OTD är en viktig parameter finns det ett stort intresse i att kunna koppla detta nyckeltal 
till kvalitetsbristkostnader. Detta kan åstadkommas genom att utreda hur stora 
kvalitetsbristkostnader en försenad leverans genererar. I de globala riktlinjerna finns inga 
instruktioner om hur dessa kan mätas. Kostnaderna i samband med försenade leveranser utgörs 
endast av dolda kostnader som följer av kundmissnöjdheten. Ett sätt att kunna mäta dess 
ogripbara kostnader är genom att utgå från att leveransprecisionen är lika viktig som kvaliteten 
för kunden. 
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Utifrån denna utgångspunkt kan man bestämma kvalitetsbristkostnaderna (relaterad till 
kundmissnöjdheten) i samband med försenade leveranser genom att använda resultatet från 
motsvarande beräkning för kundreklamationer.  

Beräkningarna för att ta fram !!!  för kundreklamationer visas i avsnitt 5.6 i ekvation (1). !!!  
bygger på att man kan ta fram mätbara kvalitetsbristkostnader i samband med kundreklamationer 
och i detta fall används dels hantering (medarbetare och ledning), dels krediteringskostnaden. 
Krediteringskostnaden används som komponent för att skatta de dolda konsekvenserna (till 
exempel missnöjdhet och därmed förlorade intäkter) och multipliceras med en framtagen 
multiplikator. Eftersom leveranssäkerheten bör betraktas likvärdig kvaliteten ur kundens 
perspektiv, kan samma multiplikator användas här. Det krävs emellertid att man kan sätta ett 
konkret mått på konsekvenserna för att ha en komponent att multiplicera med. När det gäller 
OTD är kapitalinvesteringen ett lämpligt mått. Om kunden räknar med leverans ett bekräftat 
datum, förutsätts det att man kan ha nytta av produkten från och med detta datum. Om pengarna 
som hade investerats på annat sätt hade de kunnat växa och därför kan man med samma logik 
som den för förfallna fakturor (se kap. 5.5), räkna med att kunden förlorar 1 % av produktvärdet 
när leveransen blir försenad. Detta är den konkreta externa felkostnaden. Dessutom uppkommer 
dolda kostnader i form av extra hantering hos kunden. Med detta i åtanke är det rimligt att 
förutsätta att det föreligger ytterligare dolda kostnadskonsekvenser på grund av missnöjdhet på 
samma sätt som vid reklamationsärenden, i enlighet med litteraturen. Samma multiplikator 
kommer följaktligen att användas för detta.  

För att få fram produktvärdet, tas ett värde/levererad enhet fram genom att den totala 
faktureringen en given månad divideras med totala antalet levererade enheter samma månad. 
Värde/levererad enhet multipliceras vidare med totala antalet försenade enheter, vilket ger det 
totala värdet på de försenade enheterna den givna månaden. 1 % av detta värde är kundens 
direkta ekonomiska förluster. Multiplikatorn 4,5 används för att utöver kundens förluster, också 
mäta de dolda kostnaderna, till följd av kundmissnöjdhet.  

!"#!!.!.! = !"#$%!!"#$%&'&()*
!"#$%!!"#"$%&'"$ ∗ !"#$%!!ö!"#$%&#!!"#"$%&'"$ ∗ !,!" ∗ !,! 

Mars 2014 används som exempelmånad. Under denna månad uppgick kostnaden för denna post 
till cirka 797 000 kr. 

Robotics räknar förenklat med en schablonkostnad för försenade leveranser mot kund, vilket från 
början var målsättningen även här. Med det föreslagna tillvägagångssättet uppnår man dock en 
annan dynamik i mätningen i form av att värdet påverkas av hur mycket som har sålts 
innevarande månad. På samma sätt som hos Robotics, har emellertid antagandet att alla kunder 
påverkas lika mycket av en försenad produkt. Givetvis är detta en förenklad modell av 
verkligheten, men för att förbättra denna krävs i princip att varje kund och dess förhållningssätt 
till försenade inleveranser undersöks grundligt. 

När det gäller ”4.3.1 Premium freight & overrun: Inbound” och ”4.3.2 Premium freight & 
overrun: Outbound” finns det poster i det ekonomiska redovisningssystemet som syftar till att 
åskådliggöra kurirleveranser, som det kallas på ABB. Det som är intressant att mäta i termer av 
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kvalitetsbristkostnader är de kurirleveranser som egentligen skulle ha skett billigare med vanlig 
transport, exempelvis vid förseningar. I dessa poster finns emellertid planerade kurirleveranser 
av dokument med, som inte kan betraktas som kvalitetsbristkostnader. Det finns även ett system 
där alla frakter registreras, men här går det inte att skilja på kurirleveranser och vanliga utan att 
undersöka varje enskild faktura. Dessutom är det inte möjligt att subtrahera kostnaden för 
kurirleveransen mot en typisk kostnad för en vanlig transport, då denna varierar kraftigt beroende 
på olika parametrar, såsom vikt och destination. För att få en korrekt siffra skulle helt enkelt en 
analys av varje enskild leverans behövas, vilket är helt orimligt. Detta arbete anses alltför 
omfattande för den nytta det genererar och förslaget är därför att mäta på posterna som finns i det 
ekonomiska systemet, med komplikationerna i åtanke. Under mars 2014 uppgick kostnaden för 
dessa två poster till cirka 40 000 kr respektive cirka 23 000 kr. Vid byte eller uppgradering av 
fraktsystemet bör sorteringsfunktionen förbättras, så att kurirleveranser av endast produkter och 
komponenter kan filtreras fram. Bamford & Land (2006) nämner att mätning av just 
kurirleveranser brukar visa sig problematiskt på grund av dåliga systemstöd. 

!"#!!.!.! = !"ö!"#$!!"#$#%&'&#()*&#!!"å!!!"#"$%&'ö! 

!"#!!.!.! = !"ö!"#$!!"#$#%&'&#()*&#!!"##!!"#$ 

5.5 OPQ 7 Support Processes  
En huvudkategori i de globala riktlinjerna berör kvalitetsbristkostnader hos enhetens 
stödprocesser. På LPCP berörs processer kring IT-system, HR-funktionen, ekonomiavdelningen 
samt juridiska processer. 

I ”7.1.1 Infrastructure cost” innefattas kvalitetsbristkostnader kopplade till IT-system. I 
benchmarkingstudien är det tydligt att olika tillvägagångssätt används. Allt från tidsskrivning av 
medarbetare vid IT-problem till stora schabloner för när system ligger nere. LPCP upplever 
ibland att datorer, program och verksamhetssystem inte fungerar som det ska. Detta är definitivt 
att betrakta som kvalitetsbristkostnader. Att mäta dessa på ett effektivt sätt är emellertid ett svårt 
problem. IBM ansvarar för hård-, mjukvara, affärssystem, infrastruktur och drift av nätverket på 
LPCP. I dagsläget finns ingen dokumentation gällande IT-system inte fungerar korrekt och dess 
konsekvenser. Det finns inte heller en systemkarta över vilka maskiner som påverkar vilka delar 
av organisationen. En mer ingående studie skulle behöva göras för att kartlägga vilka servrar 
som är kopplade till respektive del av enheten samt vilka konsekvenser som medföljer. Vidare 
bör undersökningar rörande problem med olika mjukvaror göras. En utredning om hur ofta och 
hur lång tid medarbetarna hämmas av att mjukvaror inte fungerar som de ska.  Ett sätt att fånga 
upp kvalitetsbristkostnaderna är att varje medarbetare skriver den tid som hämmas av att 
systemen inte fungerar. Den extra administrationstiden måste dock vägas mot de eventuella 
vinningarna som erhålls om kontinuerliga mätningar skulle göras. Vid fel som drabbar stora 
delar av verksamheten, till exempel om verksamhetssystemet ligger nere är det enklare att ta 
fram representativa schablonkostnader som approximerar kvalitetsbristkostnaderna. Några 
schablonkostnader har inte tagits fram eftersom det inte finns någon systemkarta eller annat stöd 
som hjälper till att uppskatta en sådan kostnad. I nuläget föreslås därför att tidsskrivningar görs 
då medarbetare hindras av IT-system som inte fungerar. I övrigt ska supportärenden som går till 
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IBM Helpdesk dokumenteras i en rapport från IBM. Här ska tidsangivelser finnas för hur mycket 
tid som anställda på LPCP har ägnat åt att få hjälp med IT-relaterade problem.   

!"#!!.!.! = !ö!"#!$%!!"#!!!!!!!!" ∗ !"#!!"!  

Under ”7.2.1 OHS additional cost” finns riktlinjer om att mäta kvalitetsbristkostnader orsakade 
av bristfälliga säkerhetsrutiner. Eftersom ABB tar säkerheten på arbetsplatsen på stort allvar 
prioriteras detta arbete högt. Därför har ett rapporteringssystem för tillbud, risker och olyckor 
utarbetats. Risker utgörs av osäkra arbetsförhållanden som ännu inte renderat i någon potentiellt 
farlig händelse men som likväl skulle kunna göra det. En pall som lämnats stående på tvären och 
kan falla och skada någon utgör en risk. Om en medarbetare observerar pallen ska detta 
rapporteras. Tillbud refererar till potentiellt farliga händelser som ägt rum men där ingen har 
skadats. Om den stående pallen faller men inte skadar någon ska händelsen rapporteras som ett 
tillbud. Om pallen faller på någon och personen skadas definieras det som en olycka. Olyckans 
allvarlighetsgrad graderas enligt ”plåsterskada”, ”lärkarvård” och ”LTI”. Plåsterskada är en 
lindrig skada som inte kräver hjälp av läkare. ”Läkarvård” är olyckor där personen skadats och 
behöver läkarvård men är frånvarande från jobbet i mindre än en dag. ”LTI” refererar slutligen 
till olyckor där medarbetaren skadats så allvarligt att den blir frånvarande från jobbet. Varje 
medarbetare är skyldig att rapportera dessa när de upptäcks. Rapporteringen sker genom att ett 
formulär med frågor kring händelsen besvaras i verksamhetssystemet. Varje rapportering följs 
sedan upp vid möten på olika nivåer. De andra enheterna som mäter denna post stannar ofta vid 
LTI, men på LPCP föreslås en utförligare mätning. 

Varje risk, tillbud och olycka kan betraktas som en kvalitetsbristkostnad orsakad av att befintliga 
säkerhetsrutiner inte följts fullt ut eller att andra processer inte fungerat som de ska. Om en pall 
står på tvären och riskerar att falla har personen som lämnade den uppenbarligen brustit i sina 
rutiner. Likaså har underhållet av anläggningen brustit om det är halt och medarbetarna riskerar 
att ramla. Majoriteten av de tillbud, risker och olyckor som rapporteras orsakas av att 
säkerhetsrutiner inte följs. Det finns dock undantag. Om något händer i trafiken när 
medarbetarna ska ta sig till eller från jobbet kan detta inte betraktas som en kvalitetsbristkostnad, 
även om medarbetarna på ABB uppmanas att rapportera även sådana händelser. Dessa utgör en 
mycket liten del av de inrapporterade händelserna. 

Eftersom det redan finns krav och rutiner för rapportering av risker, tillbud och olyckor så går 
det smidigt att ta fram kvalitetsbristkostnaderna som dessa ger upphov till. För att bestämma 
kvalitetsbristkostnaderna har en genomsnittlig handläggningstid för varje ärende (risk, tillbud, 
olycka) tagits fram genom att kartlägga förfarandet vid en rapportering. Merparten av alla 
händelser som rapporteras äger rum på fabriksgolvet och därför har den rapporteringsprocessen 
kartlagts. Risker, tillbud och olyckor rapporteras också i andra delar av verksamheten och följer 
då liknande rutiner.   

Inrapporteringen av tillbud, risker och olyckor sker på samma sätt och följer nedanstående 
process:  

1. Medarbetare (arbetare) skriver rapport – 1 person, 2 min 
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2. Händelsen tas upp vid ett första möte med arbetare – 15 personer, 2 min 
3. Händelsen tas upp vid produktionsledarnas (tjänstemän) möten – 15 personer, 1 min 
4. Produktionsledare (tjänsteman) granskar och registrerar rapporten i verksamhetssystemet 

– 1 person, 5 min 
5. Åtgärder – 1 person (tjänsteman), 5 min 

Vid mötena diskuteras händelsen och man försöker reda ut varför det hände och vad som måste 
göras för att det ska undvikas i framtiden. Vi det första mötet uppstår oftast en längre dialog än 
vid det andra mötet, där man oftast bara nämner att en händelse inträffat. Vilka åtgärder som 
vidtas för att undvika att händelsen inträffar igen varier kraftigt. Ibland behöver medarbetarna 
bara uppmanas till försiktighet, andra gånger måste underhållsarbete utföras. Vid 
tidsuppskattningen för åtgärder har endast ansvarigs tid beaktats. Det vill säga den tid det tar för 
ansvarig att säkerställa att åtgärd har vidtagits. Enligt processbeskrivningen ägnas i genomsnitt 
0,42 tjänstemannatimmar och 0,53 arbetartimmar åt varje händelse (risk, tillbud eller olycka).  

Utöver resursförbrukning ovan kan olyckor orsaka ytterligare kostnader. Olyckor klassade som 
”läkarvård” uppskattas innebära att personen i fråga är frånvarande från arbetet i 4 h. För att ta 
fram kostnader för ”LTI”-olyckor utnyttjas helt enkelt information om hur länge personen varit 
frånvarande från arbete. Eftersom dessa olyckor ofta drabbar personal från fabriksgolvet används 
arbetarlönar vid framtagning av kostnad för ”läkarvård”- och ”LTI”-olyckor. Den totala summan 
kvalitetsbristkostnader tas alltså fram på följande vis: 

!"#!!.!.! = !"#!$!!ä!"#$%#& ∗ !,!"!! ∗ !"#!!"! + !,!"# ∗ !"#!!"!
+ !ä!"#$å!"#$%&'($!! ∗ !!!! ∗ !"#!!"! + !"#

∗ !"#!$%#!!"å!"#$#!%&!!"#"$ ∗ !!! ∗ !"#!!"!  

Under mars år 2013 registrerades totalt 56 händelser, varav 1 LTI-olycka. LTI-olyckan höll 
medarbetaren borta från arbetet i 10 dagar.  Detta innebar en kvalitetsbristkostnad om cirka 
45 000 kr. 

Posterna ”7.3.1 Legal fees” och ”7.3.2 Fines” är tänkta att samla advokatkostnader och böter 
vid juridiska ärenden där LPCP är inblandat. Sådana ärenden är väldigt sällsynta men kan 
innebära stora kostnader när de väl inträffar. I fortsättningen kommer alla direkta kostnader i 
samband med juridiska processer att bokföras som kvalitetsbristkostnader under dessa poster. 

!"#!!.!.! = !"#$%&'(%&)*+,# 

!"#!!.!.! = !ö!"# 

Post ”7.3.3 Internal SOX or Audit deficiences” ska innefatta kostnader orsakade av att företaget 
missat bokföringskontroller. Även om SOX och Audits i sig bör betraktas som kontrollkostnader, 
är det felaktigheter som upptäcks i dessa kontroller som ska belysas här. Wiring Accessories har 
satt upp en schablon på 20 000 kr då sådana felaktigheter sker. På LPCP har man emellertid svårt 
att se att en sådan resursåtgång ska krävas och därför vill man ta en annan väg. All tid som går åt 
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för att åtgärda felaktigheter som uppdagats och kostnader för att göra om kontrollerna ska 
bokföras. Vid mindre felaktigheter och åtgärder kan en bedömning av kvalitetsbristkostnaden 
göras av kvalitetsansvarig. Om större fel uppdagas med mycket omarbete till följd är det svårare 
att göra en bedömning av resursförbrukningen som krävs för att åtgärda fel. I det fallet föreslås 
att order skapas i verksamhetssystemet och att alla resurser för det specifika ärendet bokförs där. 

!"#!!.!.! = å!"ä!"#$%" ∗ !"#!!"!  

Under ”7.4.1 Account receivables past due” ska räntan på förfallna kundfordringar samlas som 
en kvalitetsbristkostnad. I dagsläget finns månadsvis data tillgänglig på antalet förfallna 
kundfordringar. Efter diskussion med controller kommer en ränta om 1 % av den aktuella 
summan av förfallna kundfordringar per månad att användas som kvalitetsbristkostnad. Detta är 
också i enlighet med hur andra undersökta enheter har gått till väga. Under mars år 2014 uppgick 
denna kvalitetsbristkostnad till cirka 111 000 kr. 

!"#!!.!.! = !ä!"#!!ö!"#$$%#!!"#$%&!'"()( ∗ !,!" 

5.6 OPQ 8 Aftersales 
Den sista huvudposten i ABBs globala riktlinjer berör eftermarknaden. Under denna kategori 
samlas framförallt alla externa felkostnader, det vill säga kvalitetsbristkostnader som upptäcks 
först efter att produkterna nått kunderna. Post ”8.1.1 Warranty” ska innefatta alla 
kvalitetsbristkostnader på grund av reklamationer och garantier. Sedan tidigare mäts här 
hanteringskostnaderna för kundreklamationer och garantikostnaderna. En stor brist i denna 
mätning är att garantikostnaderna endast utgörs av skrotkostnaden för den reklamerade 
produkten. Således går man miste om det förädlingsvärde som investerats i produkten samt den 
vinst som uteblivit eftersom kunden krediteras. I fortsättningen ska denna kostnad beaktas 
genom att man utgår från det belopp som faktiskt krediteras till kunden på grund av 
reklamationerna varje månad. På det sättet täcker man också de dolda kvalitetsbristkostnaderna.  

För att ta med ännu fler dolda kvalitetsbristkostnader i samband med reklamationer tillämpas 
formeln för VOC som beskrivits i teoriavsnittet. Denna metod lämpar sig bra på LPCP eftersom 
den bygger på att 8D-rapporter upprättas för varje reklamationsärende, något som också görs på 
LPCP. För att kunna tillämpa formeln måste en rad parametrar bestämmas. Den faktiskt 
uppmätta felkostnaden (!!!) i ekvation (1) kommer att utgöras av summan av alla krediteringar 
mot kund till följd av reklamationer varje månad. Formeln förutsätter att parameter ”r” ska 
bestämmas för varje enskilt reklamationsärende, beroende på hur allvarligt det är. För att 
förenkla mätningen har istället en genomsnittlig multiplikator ”r” tagits fram och satts till 3,5. 
Denna approximation baseras på kvalitetsavdelningens uppfattning om hur stor andel av 
reklamationsärenden som brukar resultera i att kunden ersätts. I den kontinuerliga mätningen 
som ska fortsätta göras kommer samma parameter ”r” att kunna ändras om det anses behövas. 

För att tillämpa formelns andra del, alltså ekvation (2), måste en genomsnittskostnad för de 
sammanlagda 8D-aktiviteterna tas fram. Dessa kostnader har approximerats genom att beräkna 
den genomsnittliga hanteringstiden för ett reklamationsärende. Analysen har utgått ifrån en 
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processkarta som illustrerar reklamationsärendenas gång i sin helhet. Flera av de olika 8D-stegen 
finns med i denna processkarta.   

Cheng & Zhao (2013) poängterar att alla typer av resurser ska beaktas i kostnadskalkylen, i 
arbetet har dock endast arbetstimmar för de olika processtegen beräknats. Detta eftersom den inte 
fanns nog med underlag för att kunna beräkna tillförlitliga genomsnittskostnader för till exempel 
material och kapital i samband med 8D-aktiviteter. Den genomsnittliga hanteringstiden vid ett 
reklamationsärende har uppskattats vara 3h för en tjänsteman.  

Av intervjuer framgår att uppföljningen av 8D-aktiviteterna inte alltid fullföljs. Det är därför 
svårt att avgöra hur mycket resurser som förbrukas. Även om varje reklamationsärende renderar i 
en 8D-rapport är variationerna stora hur mycket arbete som krävs för att utreda till exempel 
reklamationens grundorsak. Ibland kan en reklamation vara orsakat av ett redan känt och åtgärdat 
fel och då blir följaktligen kostnaderna för 8D-aktiviteterna små. 

Parametern ”p” i ekvation (3) som är tänkt att spegla ledningens involvering i 
reklamationshanteringen har efter intervjuer uppskattats vara 25 % av hanteringskostnaderna. 
Dessa 25 % består i huvudsak av kostnader för mötestid där personer från ledningsgruppen är 
involverade.    

Med alla parameterar på plats kan slutligen de totala kvalitetsbristkostnaderna till följd av 
reklamationerna under en månad beräknas i ekvation (4). 

Nedan följer beräkningarna som gjordes för april 2014. Notera att den totala kostnaden har tagits 
fram och inte den specifika för ett enskilt ärende som formeln är skapad för. Under denna månad 
gjordes krediteringar mot kunden till följd av felaktiga produkter till ett värde av ca 198 000 kr 
och totalt registrerades 54 reklamationer. Detta ger: 

!!! = 1+ ! ∗ !!! = 1+ 3,5 ∗ 198!000!!" = 891!000!!" 

!! = !!! + !!! + !!! + !!! + !!! + !!! + !!! = 54 ∗ 3!ℎ ∗ 560ℎ = 90!720!!"! 

!!" = ! ∗ !! = 0,25 ∗ 90!720!!" = 22!680!!" 

!!"# = !!!! + !! + !!" = 891!000+ 90!720+ 22!680 ≈ 1!004!000!!" 

De totala kvalitetsbristkostnaderna på grund av kundreklamationerna, såväl synliga och dolda 
uppgick under april månad till cirka 1 004 000 kr. Om vi behåller parametern ”r” och ”p” 
obestämda, samt förenklar formeln fås följande: 

!"#!!.!.! = !+ ! ∗ !"##$!!"#$%&#"%'()"!!"#!!"#$%&%'()*"!
+ !"#!$!!"#$%&%'()*"! ∗ !!! ∗ !"#! ∗ !+ !  

Dessa kostnader kommer varje månad att registreras under post ”8.1.1 Warranty”. Wiring 
accessories mäter denna post på samma sätt, på så sätt att kostnaden för produkterna och 
hanteringstiden räknas med, men kundaspekten finns i övrigt inte med. De andra enheterna som 
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undersöktes jobbar alla med leveransprojekt och redovisar därför istället mer fältservice-relaterad 
hantering under denna post. 

För att beräkna kvalitetsbristkostnaderna i samband med återkallningar av produkter i post ”8.2.2 
Product recalls” kommer återigen formeln från Cheng & Zhao (2013) att användas. Några 
justeringar måste dock göras för att den ska kunna tillämpas. Kostnaden !!!  i ekvation (1) 
kommer vid återkallningar att utgöras av det totala försäljningsvärdet för återkallningen, det vill 
säga den totala summan av alla återkallade produkters försäljningspris. Faktorn ”r” bedöms 
vidare befinna sig mellan 10 och 20, eftersom återkallningar många gånger leder till ytterligare 
kompensation. För att förenkla förvaltningen sätts faktorn till medelvärdet 15. Robotics, i 
egenskap av projektbaserad verksamhet, utnyttjar även här sina serviceorganisationer för att följa 
upp systematiska produktfel. Detta är inte aktuellt för LPCP som säljer styckprodukter. Då väljer 
man hellre att ta tillbaka sina produkter för att spara resekostnader.   

Hanteringstiden för en återkallning är väldigt svår att uppskatta. Vid varje enskilt ärende kommer 
därför en order i redovisningssystemet att skapas där alla nerlagda mantimmar bokförs. 
Kostnaden för detta kommer sedan att multipliceras med (1 + p) för att fånga upp kostnaderna 
för ledningens inblandning i ärendet i form av exempelvis möten och resor. Formeln för att 
beräkna kvalitetsbristkostnaderna i samband med återkallningar blir således: 

!"#!!.!.! = !ä!"#$!!"!å!"#$%&&%'"!!"#$%&'(" ∗ !"
+ !"#$%&'(%!!ö!!ä!"#$%!!"#$%!!"&!!!ä!"#$"% ∗ (! + !) 
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5.7 Relationstal och paretodiagram 
För de OPQ-poster där tillförlitlig data har varit tillgänglig har storleken för respektive 
kvalitetsbristkostnad beräknats. Som tidigare nämnts är de flesta siffrorna hämtade från mars 
2014. Relationstalet som nu ska användas är därför kvoten (i %) av de sammanlagda 
kvalitetsbristkostnaderna och den totala faktureringen i mars 2014. Detta exempel ger resultatet 
4,53 %. 

Ett paretodiagram över kvalitetsbristkostnaderna har gjorts för att tydliggöra respektive posts 
storlek och andel av de totala kvalitetsbristkostnaderna. Det ska poängteras att diagrammet 
endast visar en stillbild över kvalitetsbristkostnadernas läge och alltför tillspetsade slutsatser ska 
därför inte dras.  

 
Figur 9: Paretodiagram, mars 2014 
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Inga beräkningar har gjorts för sex av posterna som kartlagts, dessa finns därför inte 
representerade i diagrammet Detta eftersom inte tillräckligt tillförlitlig data kunde göras 
tillgänglig innan detta arbetes slutförande. Trots det finns det ganska tydliga uppfattningar om 
dessa kostnaders storlek baserat på intervjuerna.  

Post ”2.1.2 Cost overrun on R&D projects” befaras under perioder kunna innehålla stora 
kvalitetsbristkostnader. Framförallt eftersom förseningar av utvecklingsprojekt är starkt 
förknippade med stora intäktsförluster samt att överskridandet av projektbudgetar ofta 
förekommer. Post ”8.2.2 Product recalls” kan vid produktåterkallningar också generera stora 
kvalitetsbristkostnader. Precis som med de projektrelaterade kvalitetsbristkostnaderna 
uppkommer dessa sporadiskt och kan då ge stora utslag i mätningarna.  

”7.1.1 infrastructure failures cost” har också identifierats som ett stort problemområde. Det har 
emellertid saknats data för att tydligt illustrera problemets omfång. Under arbetets gång har det 
vid flera olika tillfällen rapporterats om strul kring företagets affärssystem som fått stora 
konsekvenser. Vidare har det uppmärksammats att individuella krångel kring IT upptar en inte 
obetydlig del av medarbetarnas arbetstid. Denna post tros därför kunna innefatta betydande 
kvalitetsbristkostnader och insatser för att övervaka dessa bör vidtas. När beräkningarna för post 
”4.2.1 Quality” gjorts har inte eventuell arbetstid nerlagd på sortering beaktats. Denna post är 
således större än vad diagrammet visar. 

Övriga poster som saknar en uppskattning av kvalitetsbristkostnadernas storlek tros inte vara 
betydande. LPCP har inga erfarenheter av böter (”7.3.1 Legal fees”) eller juristkostnader (”7.3.2 
Fines”) under de senaste åren. Vidare är de missade bokföringskontrollerna få och de eventuella 
konsekvenserna av dessa uppfattas inte rendera i några större kvalitetsbristkostnader (”7.3.3 
Internal SOX or Audit deficiences”). 

En sammanfattande bild av vilka kvalitetsbristkostnader som ska mätas finns i Appendix 2 under 
kolumnen ”OPQ”. 

5.8 Mätsystem och rapportering 
En viktig del i upprättandet av ett mätsystem för kvalitetsbristkostnaderna är att kostnaderna 
kontinuerligt ska kunna extraheras och rapporteras på ett smidigt sätt. Enligt teorin är företagens 
redovisningssystem ofta dåligt anpassade för att mäta kvalitetsbristkostnaderna och därför är de 
inte användbara till mätning av alla poster av kvalitetsbristkostnader. Samtidigt är 
specialanpassade system som enbart är konstruerade och anpassade för att mäta 
kvalitetsbristkostnader alldeles för resurskrävande för att kunna försvara sitt ändamål. 

Hos LPCP kommer redovisningsdelen av affärssystemet (redovisningssystemet) användas i så 
stor utsträckning som möjligt för att identifiera kostnaderna. Vissa av kostnaderna kan sedan 
obehindrat registreras som kvalitetsbristkostnader medan man i andra fall måste tillämpa tidigare 
presenterade formler för att få en representativ bild av kvalitetsbristkostnaderna. Controllern 
spelar nyckelroll vad gäller rapporteringen av data från redovisningssystemet. 

Utöver redovisningssystemet kommer andra redan befintliga prestationsmätningssystem på 
LPCP att utnyttjas. Till dessa hör produktionssystem för mätning av misslyckade slutprov (RFG-
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system), system för dokumentering maskinunderhåll, mätning av leverantörernas 
leveransprecision gentemot LPCP, samt LPCPs dito mot kunderna. 

Vissa poster som i fortsättningen ska mätas kräver att resursförbrukningen bokförs separat. Detta 
gäller de poster som fångar upp kostnader för incidenter som äger rum ibland men som kan 
innebära stora kvalitetsbristkostnader när de väl händer. Eftersom variansen hos 
resursförbrukningen vid sådana incidenter är stor har ingen genomsnittlig schablonkostnad 
framtagits. Det gäller till exempel resursförbrukningen till följd av missade internkontroller eller 
tidsskrivningar i samband med att produktionspersonal blir sysslolös till följd av 
produktionsstopp. Poster som innebär separat tidsskrivning kan vara krävande att upprätthålla. I 
LPCPs affärsystem finns inbyggda funktioner som möjliggör effektiv tidsskrivning. När 
incidenter som genererar kvalitetsbristkostnader inträffar kan tillfälliga order skapas i 
affärssystemet där alla inblandade registrerar den tid som lagts ner till följd av händelsen. När 
sådana order upprättas är det viktigt att ansvarig utses och att informationen om att medarbetarna 
ska bokföra sin tid sprids.  

Posterna som är ämnade att samla kvalitetsbristkostnader i samband med utvecklingsprojekt 
kräver separat rapportering av ansvariga projektledare. Att upprätta, följa upp och uppdatera 
projektbudgatar hör till projektledarnas operativa arbete och det krävs således ingen extra insats 
förutom själva rapporteringen för att få med siffrorna i kvalitetsmätningen. 

Appendix 2 sammanfattar hur information kring de olika posterna kontinuerligt ska hämtas, vem 
som är ansvarig för att ta fram data, samt vad som mäts. Tidsåtgång till följd av fel har angetts då 
schablontider har tagits fram. Till följd av denna tidsåtgång anges schablonkostnader. Om inga 
standardiserade kostnader finns, benämns posten som ”varierande”. Det är också viktigt att 
notera att namnen på OPQ-posterna är annorlunda mot de globala riktlinjerna. Denna 
namnändring har gjorts med hänsyn till nomenklaturen som används på LPCP och väntas 
förenkla förståelsen hos medarbetarna. Tabellen på första sidan i Appendix 2 är en modifierad 
version av en av flikarna i den excelfil som LPCP har fått för att få en överblick av OPQ-
mätningen. Parametrarna som anges under den första kolumnen beskriver hur siffror ska fyllas i 
under den flik där den faktiska mätningen sker. Denna flik benämns ”OPQ” och finns på andra 
sidan i Appendix 2. På denna sida framgår också ytterligare två flikar. Under fliken ”Pareto” 
sorteras kostnaderna i storleksordning för att sedan sammanställas i ett paretodiagram som ska 
illustrera OPQ för den aktuella månaden. Fliken ”Instruktioner” innehåller vidare ett dokument 
där en ingående förklaring av mätsystemet, lik den som har gjorts i detta avsnitt, görs.  

!
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6. Slutsats och diskussion 
Resultatet i föregående kapitel är redo för implementering på ABB LPCP i Västerås. 
Kommunikationsvägarna för mätning och rapportering är säkrade och väntar bara på en 
startsignal. Det som presenterades i resultatet besvarar en betydlig del av arbetets syfte, det vill 
säga vilka poster som ska mätas och hur. Det finns emellertid viktiga slutsatser och 
rekommendationer kopplade till resultatet som är viktiga att ta i beaktning. Detta avsnitt kommer 
huvudsakligen att behandla dessa. 

Av paretodiagrammet framgår att några få av posterna svarar för merparten av 
kvalitetsbristkostnaderna. Detta är helt i enlighet med paretoprincipen (80/20-regeln) som säger 
att 20 % av orsakerna står för 80 % av verkan. Dessa poster bör följas upp mer noggrant och ska 
prioriteras vid initiering av förbättringsprojekt.  

Vissa poster har visat sig vara så små att fortsatt mätningen av dessa inte kan motiveras. Detta 
gäller framförallt post ”1.1.1 Cost difference at handover”. Denna post bedöms inte heller i 
framtiden kunna utgöra någon betydande kostnad. Utöver det har flera poster inom logistiken 
(4.2.2, 4.3.2, 4.2.3, 4.3.1) visat sig vara små. Trots detta kan fortsatt mätning av dessa visa sig 
viktig eftersom dessa kan öka.  

De uppmätta och uppskattade kvalitetsbristkostnaderna i studien uppgår ungefär till 4,5 % av 
omsättningen. Detta relationstal kan tyckas litet. Det saknas dock uppskattningar av storleken på 
en rad poster varav vissa misstänks kunna påverka de totala kvalitetsbritskostnaderna märkbart.  
Mätningarna som ska implementeras måste vidare sättas i ett större perspektiv genom att jämföra 
tillvägagångssätt och resultat. Återigen är det emellertid viktigt att ta verksamhetsperspektivet i 
beaktning. Olika verksamheter bör uppmäta olika resultat för nivån av kvalitetsbristkostnader, 
dels beroende på vad det är för typ av verksamhet som bedrivs, samt beroende på hur långt denna 
verksamhet har kommit i sitt kvalitetsarbete. LPCP är en organisation som bedriver 
massproduktion av standardiserade produkter, vilket tydligt förenklar vissa aspekter av 
kvalitetsarbetet. När höga volymer levereras på kort tid och standardiserade processer används 
kan man snabbt skapa sig erfarenhet gällande vanliga problem och utveckla förebyggande och 
uppskattande åtgärder i form av processer för att hantera de fel som ändå uppstår. På LPCP går 
det tydligt att urskilja hur verksamhetens natur har fått kvalitetsarbetet att utvecklas i denna 
riktning. Detta resulterar i att de interna felkostnaderna inte är så stora som de skulle kunna vara, 
medan förebyggande kostnader och kontrollkostnader är något större än vad de skulle vara i en 
annan verksamhet. Förebyggande kostnader och kontrollkostnader har emellertid inte undersökts 
i detta arbete. I litteraturen anses dessa vara en förutsättning för att kunna sänka de interna och 
externa felkostnaderna. En av förklaringarna till det något låga relationstalet är således att LPCP 
har tagit kontroll över många kvalitetsbristkostnader genom att binda dem i förebyggande 
kostnader och kontrollkostnader.  

Ett tydligt exempel på hur detta har gestaltat sig är den relativt låga kostnaden till följd av 
omarbete. De omfattande förebyggande åtgärderna, i form av exempelvis ankomstkontroller, gör 
att få fel hinner fortplanta sig och upptäckas i produktionen. När detta väl sker finns det tydliga 
procedurer för hur det ska hanteras. Ofta upptäcks problemen tidigt i produktionen och detta gör 
att alla komponenter som misstänks defekta kan skickas in i mätrummet för granskning, där det 
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finns heltidsanställda för just sådant arbete. Även här är kostnaderna förhållandevis låga, 
eftersom personalen i mätrummet, samt de som involveras från kvalitetsavdelningen, har en 
kompetens och ett arbetssätt som skapar möjlighet för en effektiv felhanteringsprocess. Detta är 
troligen en följd av att många enheter hanteras varje dag, vilket har lett till erfarenheter som 
ständigt effektiviserar felhanteringsprocesserna. Det ska poängteras att en del av de 
förebyggande kvalitetsbristkostnaderna beaktats i och med att resursförbrukningen i samband 
med skapandet av olika rapporter tagits med i beräkningarna. Rapporterna som LPCP skapar till 
följd av leverantörsfel, risker, tillbud och olyckor är delvis ämnade att förebygga framtida 
problem och kan således ses som förebyggande aktiviteter. 

Det finns emellertid andra aspekter av att fler produkter produceras per tidsenhet, nämligen att 
fler kunder per tidsenhet påverkas av de fel som faktiskt når ut. Försenade leveranser 
(orderrader) är en sådan. På LPCP har detta tagit tydlig karaktär i resultatet, där 
kvalitetsbristkostnader till följd av att OTD-principerna inte uppnås visar sig utgöra en mycket 
stor del av bolagets kvalitetsbristkostnader. Kundmissnöjdhet utgör normalt en stor andel av 
kvalitetsbristkostnaderna i ett bolag, eftersom kostnadskonsekvenserna för defekter ökar 
exponentiellt ju senare i förädlingskedjan de upptäcks. Kombinationen antal kunder som berörs 
per tidsenhet och den till synes låga leveranssäkerheten som LPCP tillhandahåller gör att denna 
kostnad tar tydliga proportioner. Här är det viktigt att skilja på orsaker och kostnadsdrivare för 
att en diskussion om åtgärder ska kunna genomföras. En försenad leverans kan lätt härledas till 
exempelvis att en order inte kunde gå in i produktion då den skulle. Det är emellertid viktigt att 
gå längre bak i orsak-verkan-sambanden än så. Detta beror ofta på en omplanering, som i sin tur 
kan bero på att en felaktig leverans från leverantör gör att nytt material måste beställas och att 
ordern då inte kan gå in i produktion då den skulle ha gjort det. En rimlig analys som kan ligga 
till grund för förbättringsarbete är då att ta reda på mer om den aktuella leverantörens historik 
och metoder för att upprätthålla sin egen OTD. 

Även den stora kostnaden som associeras med kvalitetsbrister som upptäcks hos kunden kan 
härledas till att många produkter levereras till kunden per tidsenhet. Även om det finns 
omfattande förebyggande åtgärder, tyder nivån på denna post på att systemet är långt ifrån 
fulländat. Defekterna som når ut hela vägen eskalerar till stora kostnader. Omarbetet som görs i 
produktionen då fel upptäcks i slutprovet hör som tidigare nämnt inte till en av de större interna 
felkostnaderna. Kanske tyder detta på att ytterligare åtgärder måste vidtas för att säkerställa att 
defekta produkter inte når ut till kunderna, det vill säga att de befintliga automatiserade 
slutproven inte räcker till. Att lägga mycket förebyggande åtgärder tidigt i försörjningskedjan är 
förvisso väl resonerat, då fel som upptäcks här har minst kostnadseffekter, men det är också 
viktigt att inte negligera de fel som kan uppstå i den egna produktionen. 

Lagerhållningskostnaderna har visats vara den tredje av de stora kvalitetsbristkostnaderna. Detta 
problem har redan identifierats på LPCP och arbete för att minska lagerhållningen har initierats. 
Tack vare OPQ-mätningen kommer man nu kunna påvisa de kostnadsmässiga 
förbättringseffekterna av detta arbete och det är av yttersta vikt att det upprätthålls.   

I arbetet genomfördes ingen optimalfallsanalys, till förmån för avvikelseanalys. Detta val gjordes 
på grund av att det fanns väldefinierade riktlinjer för vilka typer av kvalitetsbristkostnader ABB 
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vill mäta. Dessutom hade en optimalfallsanalys varit nästan omöjlig att genomföra i form av ett 
examensarbete, då kartläggningen av verksamhetens alla processer hade varit alltför 
tidskrävande. En sådan kartläggning håller emellertid på att genomföras just nu på LPCP och när 
denna är färdigställd kan det vara intressant att genomföra en optimalfallsanalys av 
verksamheten för att finna ytterligare dolda kvalitetsbrister. Att ABB tagit fram globala riktlinjer 
med väldefinierade poster som ska mätas har visat sig ha både för- och nackdelar. Framtagandet 
av en gemensam modell som alla utgår ifrån skapar fördelar genom att olika enheter kan jämföra 
sina resultat och utbyta erfarenheter kring gemensamma poster. Riktlinjerna har dock visat sig 
vara mer anpassade efter projektbaserade verksamheter och således är många definierade poster 
irrelevanta för LPCP och kanske går man miste om andra kvalitetsbristkostnader som är mer 
relevanta för ett masstillverkande företag.   

Med undantag för de mer dolda externa kostnaderna, som har uppmätts utanför gränserna för 
konkret hantering som uppstår på grund av fel, går det att iaktta dolda kostnader inbyggda i 
verksamheten. Organisationsstrukturen skapar tydliga kroniska problem för LPCP. Exempelvis 
är processen för kundreklamationer uppdelad på tre olika avdelningar med tjänstemän. Dels 
teknisk support, som tar emot ärendet, dels logistik som måste skapa ett kvalitetsmeddelande 
(QM-order) i affärssystemet och till sist kvalitetsavdelningen som hanterar ärendet. Denna 
process kräver ständig kommunikation mellan dessa tre avdelningar, fram och tillbaka, och vissa 
kunder har börjat kringgå detta system. Man ringer till den man känner, snarare än till den som 
hanterar ärendet just då. Exempelvis är det inte alls ovanligt att kunder kontaktar logistik med 
frågor som borde ställas till kvalitetsavdelningen, eller att man kontaktar kvalitetsavdelningen, 
trots att det inte är en kvalitetsrelaterad fråga som ska ställas. Dessa brister, i form av extra 
hantering genom informella kommunikationsvägar, är givetvis nästintill omöjliga att fånga upp i 
en kontinuerlig mätning. Detta fenomen går under namnet kroniska fel och fås inte med i en 
mätning baserad på avvikelseanalys. Kroniska fel uppkommer på grund av att det finns inbyggda 
ineffektiviteter i verksamhetsprocesserna och kan endast uppskattas genom att en 
optimalfallsanalys genomförs på hela organisationen. Det är emellertid intressant att belysa dessa 
problem av andra skäl. En teori är att den komplexa strukturen som har byggts upp kring 
felkostnaderna har lyckats minimera de direkta konsekvenserna (de mätbara felkostnaderna), 
samtidigt som kroniska problem i felhanteringsprocessen istället har uppstått. Hade det 
exempelvis funnits en renodlad Aftersales-avdelning, där en person sköter varje ärende rakt 
igenom, hade dessa brister kunnat minimeras. Då hade både teknisk support, bokning av ärenden 
och kvalitetsfrågor kunnat hanteras under samma tak. För att lägga grunden för ett beslut av 
denna betydelse, bör emellertid en omfattande optimalfallsanalys, där hela organisationen 
inkluderas, genomföras. På så sätt kan incitament skapas som får med den högre ledningen i 
beslutet. 

En annan fördel med att upprätta ett optimalläge att jämföra mot är att det blir möjligt att komma 
åt ett problem som konstant iakttogs under detta arbete, nämligen den extrema variationen i 
tidsåtgång för hanteringen av olika problem. Det skulle hjälpa till att åskådliggöra exakt vad man 
lägger tid på och kanske till och med anpassa planeringen efter olika scenarion. Den varierande 
tidsåtgången, beroende på volymer eller problemkomplexitet, har gjort det svårt att uppskatta 
exakta tider för olika åtgärder. En tillfällig lösning har blivit att använda en minimumtid eller en 
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genomsnittlig tid där underlag för detta har funnits. Vid noggrannare kartläggning av olika 
processer kan emellertid scenarion motiveras och användas för respektive post, vilket ökar 
noggrannheten. Metoderna som nu har använts bedöms emellertid vara tillräckligt 
verklighetsenliga för att åstadkomma en tillförlitlig mätning och definitivt för att se trender över 
tiden. 

6.1 Fortsatt arbete på LPCP 
Precis som att nya metoder bör användas för att hitta nya kvalitetsbristkostnader när kunskapen 
om verksamheten ökar, är det viktigt att uppdatera sättet de befintliga mätningarna görs på. En 
viktig del i arbetets syfte är att rekommendera hur LPCP ska leda det fortsatta arbetet med 
mätningarna av kvalitetsbristkostnader. OPQ-arbetet får inte hamna i ett läge där mätningarna 
görs, utan de anställda frågar sig varför man gör på detta sätt. Formlerna som ska användas bör 
förbättras och uppdateras precis som verksamheten ständigt förändras. För att hålla 
engagemanget kring mätningen är det viktigt att seriösa förbättringsåtgärder sätts in där 
mätningen indikerar ett behov av detta. Detta är viktigt av fler skäl än att mätningen i sig ska 
förbättras. Det är också det centrala incitamentet för att de anställda överhuvudtaget ska bemöda 
sig att upprätthålla mätningen på den nivå som önskas. På LPCP måste man bygga in en kultur 
av ständig övervakning och uppföljning av OPQ-mätningen. Denna kultur måste sträcka sig över 
hela verksamheten, där de som är ansvariga för rapportering får kontinuerlig återkoppling. 
Ledningen i de olika funktionerna måste dessutom ständigt återkoppla de relevanta OPQ-
siffrorna till sin avdelning. Här ligger den stora utmaningen för LPCP. I dagsläget mäts få poster, 
vilka på olika sätt är nära kopplade till kvalitetsavdelningen, med undantag för exempelvis ”OPQ 
2.1.3 Engineering/design rework”. Mätningen av denna post fungerar mindre bra på grund av att 
en noggrann tidsskrivning prioriteras bort i det dagliga arbetet. Ett starkt engagemang från 
ledningen, med tydlighet i form av åtgärder angående vad informationen ska användas till, är det 
enda som i längden kan flytta fram OPQ-rapporteringen i prioriteringsföljden. I framtiden 
kommer fler poster som är någorlunda frånkopplade från kvalitetsavdelningen att mätas. Samma 
beteende som har iakttagits på R&D kan med stor sannolikhet förväntas uppkomma på dessa 
ställen om inte åtgärder för kulturförändring vidtas.   

Den sammanlagda slutsatsen av att analysera nulägets mätning av kvalitetsbristkostnader på 
LPCP och andra undersökta enheter, är att de typfallskostnader som uppskattas är något 
överdrivna. Exempelvis är 5000 kr/leverantörsfel betydligt större än den faktiska 
hanteringskostnaden som räknades ut i detta arbete vid analys av de faktiska processerna som 
uppstår. Detsamma gäller 7000 kr/kundklagomål, samt timtaxa som används vid olika fall av 
hanteringskostnadsberäkningar. Detta må ge en eftersträvansvärd siffra vid rapporteringen av 
nyckeltal, men det blir mycket svårt att använda sig av mätningens resultat när noggrant avvägda 
ekonomiska beslut ska tas för förbättringsarbete. Speciellt då förbättringarna kräver mycket 
resurser och ledningen på högre nivå ska involveras. I dessa lägen krävs det välmotiverade 
kalkyler på vinsten i att genomföra det resurskrävande arbetet. Å andra sidan hävdas det i 
litteraturen att inte alltför mycket resurser ska läggas på att mäta de exakta kostnaderna. I detta 
arbete har emellertid detta eftersträvats i största möjliga utsträckning, betingat den data som finns 
tillgänglig i befintliga system. Undantaget är då VOC-kostnaden på grund av kundklagomål har 
räknats ut, samt brister när det gäller OTD mot kund. Här ligger istället forskning till grund för 
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hur dessa bör uppskattas. Motiveringen till detta är att det förelåg misstanke kring att dessa 
kostnader var mycket höga, vilket också visade sig vara fallet. De hör i allra högsta grad till 
felkostnader (externa sådana) och finns därför definitivt inom definitionen för vad som skulle 
behandlas i detta arbete. Som tidigare nämnt kan emellertid mer precisa uppskattningar fås om 
ett riktat arbete kring kundnöjdheten görs. Det är emellertid svårt att kvantifiera 
kundundersökningar utan att förbruka mycket resurser. I denna fråga är det därför viktigt att göra 
en avvägning. Det är redan känt att mycket resurser läggs på kvalitetsbrister till följd av 
produktfel och sena leveranser till kund. Den nya mätningen av dessa poster förser LPCP med 
siffror som inte är exakta, men tillförlitliga. Därför är det tveksamt om en större insats för att 
förbättra denna mätning är mödan värd.  

Det tankesätt som har använts i denna studie, när det gäller vad som ska betraktas som 
kvalitetsbristkostnader, är möjligt att diskutera. Det går att ifrågasätta huruvida alla poster som 
ska mätas bör betraktas som kvalitetsbristkostnader. Exempelvis kan bundet kapital i lager 
kategoriseras som en produktionskostnad och frakter som en logistikkostnad. I ABB:s fall är det 
emellertid av intresse att fånga upp alla onödiga kostnader som uppstår på grund av att produkter 
och processer inte är fullkomliga. Det finns inga separata system för att kategorisera direkta 
kvalitetsbristkostnader och indirekta sådana i form av produktions- och logistikkostnader. Därför 
bör implementeringen av det föreslagna systemet ses som ett viktigt steg för att uppskatta den 
totala storleken av de onödiga kostnaderna. Även om allt benämns som kvalitetsbristkostnader 
finns det en kategorisering i olika funktioner, såsom logistik och produktion, vilket hjälper till att 
identifiera vilka funktioner som bör ses över och på vilket sätt. Givetvis är vissa av kostnaderna 
inom funktionerna att betrakta som mer direkta kvalitetsbristkostnader än andra, så 
kategoriseringen ger på så sätt ingen skarp distinktion. Ett intressant ämne för fortsatta 
förbättringar på LPCP kan således vara att bryta ner kategoriseringen ytterligare, för att 
tydliggöra hur de onödiga kostnaderna ska redovisas. Eftersom den givna kategoriseringen 
efterfrågas globalt är det emellertid frågan om detta kommer att göra någon nytta för företaget 
inom en rimlig tidsram. 

6.2 Framtida forskning  
I studien tillämpades en avvikelseanalys med utgångspunkt i redan definierade 
kvalitetsbristkostnader. Denna är begränsad på så sätt att inbyggda kroniska ineffektiviteter inte 
kan urskiljas. Inom forskningen saknas fallstudier motsvarande denna, där optimalsfallsanalyser 
grundligt studeras. 

Det skulle vidare vara intressant att via metaanalys jämföra hur framgångsrika olika 
tillvägagångssätts varit och vilka metoder som enligt forskningen visats fungera bäst. 
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Appendix 1: Globala riktlinjer för OPQ 
KPI Definition Example 

OPQ 1 Sales     

OPQ 1.1.1 Cost 
difference at 
handover 

* Changes caused by incorrect order 
entry / specifications * Incorrect pricing 
at booking * Cost of material  and 
accessories forgotten in cost 
calculation for quotation. 

* Order processing rework  
* Deviations from price targets  
* Difference between the order cost and the re-calculated cost at 
handover 

OPQ 2 
Engineering 

    

OPQ 2.1.0 
Engineering 
negative 
variances 

Concatenation of definitions from KPIs 
OPQ 2.1.X. In DM, PA, LP, PS 
divisions this field is only used when 
you are not able to split on the below 
detailed elements. Do not fill in the sum 
of the below elements here. 

  

OPQ 2.1.1 Cost 
overrun on 
customer orders 

* Costs spent on traveling on 
unplanned customer approval visits 
* Costs incurred due to additional no of 
customer manuals, CDs, maintenance 
documentation, translation to local 
language etc which are not planned. 

Planned cost of visits is 15'000 USD and spent is 22'500 USD. 
COPQ is 7'500 USD. 
* Additional hours spend for translating a manual. 
* Wrong material for lifting beams applied for cold climates. Cost of 
material considered is 1000 USD and upgraded material used cost 
2500 USD. COPQ is 1500 USD 

OPQ 2.1.2 Cost 
overrun on R&D 
projects 

* Any cost in a development project 
related to Hours spent, Material, Travel 
and communication that is higher than 
planned. In this field also any 
correction of SW errors detected 
inhouse before shipping of own 
products to customer. SW corrections 
for products delivered to customer shall 
be registered under 8.3.1 

Test fails and must be taken again due to bugs 

OPQ 2.1.3 
Engineering / 
design rework 

* Cost of engineering and labor time 
more than agreed and unplanned 
engineering time spent on clarifying 
drawing at manufacturing / workshop / 
factory floor 

* Engineering time planned is 5'000 hrs but used is 6'000 hrs. 
COPQ is 1'000 hrs.  Wrongly ordered shield rings, too small 
housing for breaker, wrong tolerances, wrong holes. 
* Project engineer has planned 15 sets for the complete project but 
customer wanted for each site 15 manuals. Cost over run is 2500 
USD which is COPQ. 

OPQ 3 
Manufacturing / 
Production 

    

OPQ 3.1.0 
Manufacturing 
negative 
variances 

Concatenation of definitions from KPIs 
OPQ 3.1.X. In DM, PA, LP, PS 
divisions this field is only used when 
you are not able to split on the below 
detailed elements. Do not fill in the sum 
of the below elements here. 

  

OPQ 3.1.1 
Rework 

* Cost of labor time more than agreed 
and unplanned time spent on clarifying, 
reworking, manufacturing and 
assembling. 

  

OPQ 3.1.2 Scrap * Replacement of material damaged by 
wrong handling 
* Replacement of wrongly ordered 
Material. 

  

OPQ 3.1.3 
Unplanned cost 
due to machine 
breakdown 

* All cost incurred due to a machine 
breakdown like waiting time, cost to 
repair, lost production related to 
necessary overtime to manage 
planned production volume. 
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OPQ 3.1.4 
Standard Cost 
Adjustments 

Standard Cost Adjustments - 
Deviations in cost due to unplanned 
changes in Standard Cost of Material 
or Labor.  Example, changes to the 
Labor Burden rate associated with 
Restructuring.  This does not include 
the failure to include escalation in a 
multi-year project. 

  

OPQ 3.1.5 
Overtime 

Overtime - The incremental cost of 
overtime due to inadequate labor to 
accomplish the work during a normal 
schedule. 

  

OPQ 3.2.1 
Excess / 
obsolete 
inventory 

* Costs written off due to having too 
much inventory or obsolete inventory 
* Carrying costs due to excess/slow 
moving inventory 
* Carrying costs of total inventory 
* Excess inventory at suppliers due to 
ABB performance 

Reference AR&G guidelines: 
     -  P&L expense 
     -  B/S E&O provision 
     -  Carrying cost of E&O @ 8% cost of money 
     -  Adjustments +/- physical inventory or cycle count 
((Actual Inventory % - Targeted/ Budgeted Inventory %)* Avg of 
Rolling 12 revenue)) times 1.5% per Month. Costs of write off due 
to obsolete inventory. This is done generally every quarter or every 
year and the costs shall be included here. 

OPQ 4 SCM     

OPQ 4.1.1  
Project materials 
negative 
variances 

Replacement of wrongly ordered 
Material.Cost of material upgrades 
needed to complete the job, but not 
considered in cost calculation by PM 
and not paid by customer.  
* Costs (material) incurred due to 
additional no of customer manuals, 
CDs, maintenance documentation, 
translation to local language etc which 
are not planned. 

  

OPQ 4.2.0 
Supplier non 
performance 
(internal & 
external) 

Concatenation of definitions from KPIs 
OPQ 4.2.X. In DM, PA, LP, PS 
divisions this field is only used when 
you are not able to split on the below 
detailed elements. Do not fill in the sum 
of the below elements here. 

  

OPQ 4.2.1 
Quality 

All costs incurred to fully resolve all 
quality variances incl rework, Costs of 
resolution of quality issues at supplier's 
premises by ABB, Costs of Additional 
Source inspection, Costs to process 
incoming rejections, Costs to resolve 
non-conforming materials, Costs 
incurred due to supplier's failure to 
meet ABB's required delivery date and 
not suppliers' promise date, Costs to 
expedite supplies.                  *Internal 
logistics Inefficiences, all cost related 
to time loss while managing internal 
organizational logistics related 
inefficienses. 

Supplier first pass yield.  
* Costs incured due to delays of orders issuing (e.g XX USD per 
day or week of delay against target.   Eg. Target 5 working days, 
actual time spent: 11 days, delay costs 100 USD per day, CoPQ is 
600 USD per the above order issuing).  
 - Include those costs not entering via other factors, e.g. warranty. 
 - Data capturing options:  
    no of faulty delivered parts * XX USD (XX defined by LBU) 
    no of reclamations * XX USD (XX defined by LBU) 
    actual cost related to resolution, source inspection, etc. 
 - Suppliers to provide 4Q reports based on our quality data in 
PPM or supplier first pass yield. 
--> (1.5 x all actual costs to fully resolve delivery issues) 
Note: 1.5x cost factor intended to account for all the ""hidden 
costs"" ABB incurs due to supplier non-performance such as: -  
expediting other customer orders, suppliers, and other.                                                                     
* Costs incured due to delays of orders issuing (e.g XX USD per 
day or week of delay against target.   Eg. Target 5 working days, 
actual time spent: 11 days, delay costs 100 USD per day, CoPQ is 
600 USD per the above order issuing). 
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OPQ 4.2.2 OTD Delivery: anything < 100% on-time 
delivery to ABB requirement  
* All costs incurred due to supplier's 
failure to meet ABB's required delivery 
date, not suppliers' promise date 
* Costs to expedite suppliers, 
transportation Cost difference between 
planned delivery and real delivery not 
paid by supplier 
* Costs to process incoming rejections 

Supplier was to deliver by surface transport costing 1000 USD and 
ABB requested him to deliver by Airfreight costing 6000USD. 
COPQ is 5000 USD 
--> (1.5 x all actual costs to fully resolve delivery issues) 
Note: 1.5x cost factor intended to account for all the ""hidden 
costs"" ABB incurs due to supplier non-performance such as: -  
expediting other customer orders, suppliers, and other  

OPQ 4.2.3 
Quality internal 

All costs incurred to fully resolve all 
quality variances incl rework.  

  

OPQ 4.2.4 OTD 
internal 

Delivery of goods from internal ABB 
Suppliers:  

  

OPQ 4.3.0 
Transportation 
excess cost 

Concatenation of definitions from KPIs 
OPQ 4.3.X. In DM, PA, LP, PS 
divisions this field is only used when 
you are not able to split on the below 
detailed elements. Do not fill in the sum 
of the below elements here. 

  

OPQ 4.3.1 
Premium freight 
& Overrun:  
Inbound   

Transportation cost difference between 
planned delivery and real delivery. 
Costs incurred on delivery to wrong 
address. Additional costs for delivering 
to right address. 

Material sent by air freight instead of surface transport. Cost 
difference is 5000 USD and is COPQ. 
All costs like delivery, customs and other applicable duties to 
correct the delivery error is  COPQ. 

OPQ 4.3.2 
Premium freight 
& Overrun: 
Outbound  

Transportation cost difference between 
planned delivery and real delivery. 
Costs incurred on delivery to wrong 
address. Additional costs for delivering 
to right address. 

Material sent by air freight instead of surface transport. Cost 
difference is 5000 USD and is COPQ. 
All costs like delivery, customs and other applicable duties to 
correct the delivery error is  COPQ. 

OPQ 4.3.3 
Uncovered 
damages and 
excesses 

Costs for damages not covered by 
insurance eg:  Deviations from agreed 
transportation norms by transporter. 
Costs incurred due to poor packaging. 
Insurance costs ( Self Deductibles) that 
have been paid by ABB 

Costs incurred on insurance ( self deductibles ) payout, other costs 
paid out not covered by insurance, Transporter using unapproved 
routes leading to damages to consignments.  

OPQ 5 Site work     

OPQ 5.1.0 Site 
Works negative 
variances 

Concatenation of definitions from KPIs 
OPQ 5.1.X. In DM, PA, LP, PS 
divisions this field is only used when 
you are not able to split on the below 
detailed elements. Do not fill in the sum 
of the below elements here. 

  



!
!

59!

OPQ 5.1.1 Cost 
overrun in Civil 
works 

* Travel costs spent on traveling on 
unplanned issues. 
* Cost of  labor time more than agreed 
and unplanned time spent  
* Cost of material upgrades needed to 
complete the job, but not considered in 
cost calculation by PM and not paid by 
customer. Cost of material  and 
accessories forgotten in cost 
calculation for quotation. Replacement 
of wrongly ordered Material. Also 
missing parts. 
* Cost of machines needed to complete 
the job, but not considered in cost 
calculation by PM and not paid by 
customer. Cost of machines and tools 
forgotten in cost calculation for 
quotation. Replacement of wrongly 
ordered tools, machines. 

Touch up painting 
Exchange of parts when damaged during assembly. 
Late delivery of parts 

OPQ 5.1.2 Cost 
overrun in 
Erection   

Travel costs spent on traveling on 
unplanned issues. 

  

OPQ 5.1.3 Cost 
overrun in 
Commissioning 

Travel costs spent on traveling on 
unplanned issues. 

  

OPQ 6 Project 
Management 

    

OPQ 6.1.1 
Managing 
projects - 
negative 
variances 

* All costs related to additional not 
planned costs in managing a project. 
* Cost/losses due to inappropriate 
hedging coverage. 

All cost incurred to time loss whaile managing internal 
organizational administrative inefficiencies.                        * Time 
spent correcting mismatching of payment documentation (invoices 
vs good receipts) .  
Eg 60-80 USD / Mismatch  
* Costs incured due to delayed payments to ABB customers (e.g. 
accounts payables @ 4% cost of money)        * Actual costs for 
lack of  hedging coverage 

OPQ 6.2.0 
Customer 
concessions  

Concatenation of definitions from KPIs 
OPQ 6.2.X. In DM, PA, LP divisions 
this field is only used when you are not 
able to split on the below detailed 
elements. Do not fill in the sum of the 
below elements here. 

  

OPQ 6.2.1 
Concessions 

* Payments/price discounts on current 
and/or future business as a concession 
for poor performance on previous 
customer contracts 
* Zero charge customer orders for 
replacement parts 
* Provide free service as concession 
* Allowances 

* Input from Marketing, Sales, and Accounting  
* CFO determines final costs to include as COPQ 

OPQ 6.2.2 
Credit memos 

3 elements of Credit Memos: 
* Customer concessions / revenue 
write off 
* Costs to process returned goods 
* Administrative costs to process credit 
memos (CM's) 

* P&L customer concessions / write-offs 
* Returned goods 
* CM processing costs ( # CM x 1 hour x $50) 

OPQ 6.2.3 
Penalties  

Contractual performance penalties   

OPQ 6.2.4 
Liquidated 
Damages 

All costs incurred due to contract non-
compliance 

* Actual LD's 
* Backcharges from customers  
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OPQ 6.3 
Contingencies 
and provisions 
utilized  

Not already captured in other 
categories 

Removed since it is used as a big collection bag for the items 
lower on this list. We need higher resolution. 

OPQ 6.3.1 
Contingencies 
and provisions 
utilized  

Cost of all contingencies and 
provisions utilized and not already 
captured in other categories. 

  

OPQ 7 Support 
Processes 

    

OPQ 7.1.1 
Infrastructure 
failures cost 

IT Problems: 
* All costs incurred to remedy business 
software errors that include design 
software, individual PC / Lap Top 
Breakdowns / Inoperative LNs etc.                                                                                      
* All costs incurred to down time of 
servers. 
Other personnel transport and office 
infrastructure, electricity , building 
security... 

Servers are down due to virus or similar reasons. Costs for 
employees, who can not do their job for the hours that the system 
was down. Ex 2 hrs shut down of design computers - Cost of all 
design engineers present for 2 hrs 

OPQ 7.2 OHS 
additional cost 

* Costs incurred due to inadequate 
safety procedures 
* Lost time accidents 
* Increases in insurance premiums 

* Lost time incidents: direct medical & indemnity payments 
* Medical claims 
* Indirect costs @ 1X of the above 

OPQ 7.3.0 Non-
compliance cost 

Concatenation of definitions from KPIs 
OPQ 7.3.X. In PA, LP divisions this 
field is only used when you are not 
able to split on the below detailed 
elements. Do not fill in the sum of the 
below elements here. 

  

OPQ 7.3.1 Legal 
fees 

* Disputes 
* Workman compensation cases 
* Product liability cases 
* Environmental litigation 

Actual costs 

OPQ 7.3.2 Fines * All internal and external investigation 
costs 
* Fines imposed on ABB 
* Plus management oversight and 
follow-up 
* Costs imposed on ABB due to 
violations Ethics & SOX violations 

* Input from Compliance, Legal, and Accounting 
* CFO determines final costs to include as COPQ 
 Actual costs 

OPQ 7.3.3 
Internal SOX or 
Audit deficiences 

Internal SOX Audit, Internal Group 
Audit or External Audit on Quality 
System reperformance cost due to 
deficiencies with the result Not 
Approved and the test/Audit need to be 
re-done. 

New population proceesing costs: 
* # Failed tests x hours lost for retesting x $50. Cost incurred for 
repeating audit due to failure, i.e. If majore findings show up during 
audit, all time spent by own people and all cost to external auditer 
shall be recorded. 

OPQ 7.4.1 
Account 
receivables past 
due 

Cost incurred by Overdues, i.e. cost of 
capital (interest), write-offs and 
administration cost of follow-up 

Past due receivable @ 8% cost of money 

OPQ 7.5.0 
Underabsorption 

Concatenation of definitions from KPIs 
OPQ 7.5.X. In PA, LP, PS divisions this 
field is only used when you are not 
able to split on the below detailed 
elements. Do not fill in the sum of the 
below elements here. 
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OPQ 7.5.1 
People 

all costs associated with having more 
resources (people) on payroll than 
billable to customers orders 

Cost related to having the hourly rates calculated too low will come 
here. Projects looks fine, but you do not cover the full cost in a 
department. 
Items that is not underabsorption: Vacation, training, sick leave, 
internal meetings. Hourly rates must be calculated to take this in to 
consideration, i.e. 100% utilization is not possible to achieve. 

OPQ 7.5.2 
Expenses 

actual expenses > budgeted expenses GL underabsorption expense 

OPQ 8 
Aftersales 

    

OPQ 8.1.1 
Warranty 

* All costs incurred to fully resolve non-
conforming contract requirements 
including engineering, field service, 
and management follow up  
* Costs under warranty for complaints  
* Resolving Complaints after warranty 
period 

* Actual P&L expenses 
* Field service expense reports 
* Cost for standard and non-standard warranty obligations 
including cost for repair or replacement of defective design, 
material or workmanship due to failure in the field 

OPQ 8.2.0 
Resolving 
customer issues 

Concatenation of definitions from KPIs 
OPQ 8.2.X. In DM, PA, LP, PS 
divisions this field is only used when 
you are not able to split on the below 
detailed elements. Do not fill in the sum 
of the below elements here. 

  

OPQ 8.2.1 
Customer 
complaints 

* All costs incurred to fully resolve 
customer issues including travel, field 
service, management follow up 

* Expense report charges marked 'customer issues resolution'  
* Related Field Service travel expenses 

OPQ 8.2.2 
Product recalls 

* Costs under warranty for  recalls 
* Costs related to Product recall etc 

* Products that need to be recalled for correction or repairing at 
sites 

OPQ 8.3.1 Cost 
to remedy 
Software errors 

All costs incurred to remedy software 
errors after delivery of a product to 
customer. SW corrections on inhouse 
products before delivered to customer 
shall be registered under 2.1.2 

Changes in an application program in a 800xA for delivery to 
customer. This comes under Engineering negative variance. 
GL Errors: (1.25 x actual costs) to reflect direct + indirect costs 
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Källa Ansvarig Beskrivning Kostnad2per2fel2(kr)
Tjänsteman Arbetare

1.1.12Kreditering2pga2prisfel
Parameter'1=Prisfel'(st) Prestationsmätningssystem Controller Hanteringstid 0,25 140
2.1.22Utvecklingsprojekt
Parameter'1:'Överskridande'av'budget'(kr) Projektbudget Projektledare Inital'projektbudget'jämförd'med'årlig'uppföljning Varierande
Parameter'2:'Intäktsförluster'pga'förseningar'(kr) Försäljningsprognos/uppföljning'för'ny'produkt Projektledare Prognos'jämförd'med'faktisk'försäljning Varierande
2.1.32Kvalitetstid2för2konstruktion
Parameter'1:'Kostnad'för'mantimmar'(kr) Redovisningssystem Kvalitetspersonal Tidskrivning,'multiplicerat'med'timtaxa Varierande
3.1.12Omarbete
Parameter'1=Antal'felprov'kontaktorer'(st) Produktionssystem Produktionstekniker Hanteringstid 0,034 10
Parameter'2=Antal'misslyckade'RFG'mjukstartare'(st) Produktionssystem Produktionstekniker Hanteringstid 0,33 96
3.1.22Kassationer
Parameter'1=Kassationer'kontaktorer'(kr) Redovisningssystem Kvalitetspersonal Materialvärde'på'skrotade'komponenter Varierande
Parameter'2=Kassationer'Mjukstartare'(kr) Redovisningssystem Kvalitetspersonal Materialvärde'på'skrotade'komponenter Varierande
3.1.32Avhjälpande2maskinunderhåll
Parameter'1='Kostnad'för'avhjälpande'maskinunderhåll'(kr) Separat'excelfil Underhållschef Direkta'kostnader'enligt'reparationsrapporter Varierande
3.1.52Övertid
Parameter'1=Kostnad'för'all'övertid'(kr) Prestationsmätningssystem Controller Redovisade'kostnader,'övertidstaxa Varierande
3.2.12Lagerhållningskostnader
Parameter'1=Värde'av'totalt'lager'(kr) Prestationsmätningssystem Kvalitetspersonal Ränta'på'bundet'kapital,'1'%'av'lagervärdet Varierande
4.2.12Kvalitet2Leverantör
Parameter'1=Antal'leverantörsfel'(st) Redovisningssystem Kvalitetspersonal Hanteringstid 4,40 2464
4.2.22OTD2Leverantör
Parameter'1=Antal'försenade'orderrader'(st) Prestationsmätningssystem Kvalitetspersonal Hanteringstid 0,44 246
4.2.32Inventeringar
Parameter'1=Faktiskt'genomförda'inventeringar'(st) Separat'excelfil Logistikpersonal Faktiskt'genomförda'subtraherat'med'antal 0,25 140
Parameter'2=På'förhand'planerade'inventeringar'(st) Separat'excelfil Logistikpersonal planerade,'multiplicerat'med'hanteringstid
4.2.42OTD2Kund
Parameter'1=Antalet'försenade'enheter'(st) Prestationsmätningssystem Kvalitetspersonal Fakturering'dividerat'med'antal'levererade' Varierande
Parameter'2=Fakturering'(kr) Prestationsmätningssystem Controller enheter'(ger'värde/enhet),'multiplicerat'med'antal Varierande
Parameter'3=Totala'antalet'levererade'enheter'(st) Prestationsmätningssystem Kvalitetspersonal försenade'enheter,'multiplicerat'med'3,5 Varierande
4.3.12Ingående2kurirleveranser
Parameter'1=Kostnad'alla'ingående'kurirleveranser'(kr) Redovisningssystem Controller Fraktkostnader Varierande
4.3.22Utgående2kurirleveranser
Parameter'2=Kostnad'alla'utgående'kurirleveranser'(kr) Redovisningssystem Controller Fraktkostnader Varierande
7.1.12ITMstrul
Parameter'1=Antal'samtal'till'IBM'Helpdesk'p'g'a'IT]strul Separat'rapport,'IBM'Helpdesk IBM'Helpdesk Hanterings]'och'väntetid Ej'bestämd Ej'bestämd
7.2.12Tillbud,2Risker,2Olyckor
Parameter'1=Sammanlagda'antalet'risker,'olyckor,'tillbud'(st) Prestationsmätningssystem Kvalitetspersonal Hanteringstid 0,53 0,42 400
Parameter'2=Antalet'Medical'injury'(st) Prestationsmätningssystem Kvalitetspersonal Hanterings]'och'frånvarotid 0,53 4,42 1560
Parameter'3=Totala'Antal'frånvarande'dagar'pga'LTI'(st) Prestationsmätningssystem Kvalitetspersonal Hanterings]'och'frånvarotid Varierande
7.3.12Juristkostnader
Parameter'1=Juristkostnader'(kr) Separat'rapport Controller Juristarvode Varierande
7.3.22Böter
Parameter'1=Kostnader'för'böter'(kr) Separat'rapport Controller Vite Varierande
7.3.32Missade2interna2kontroller,2SOX/Audit
Parameter'1=Kostnad'för'att'åtgärda'fel'(kr) Separat'rapport Kvalitetschef Hanteringstid Varierande
7.4.12Förfallna2fakturor2kund
Parameter1=Totalt'värde'obetalda'kundfordringar'(kr) Prestationsmätningssystem Controller Ränta'på'försenade'intäkter,'1'%'av'värdet Varierande
8.1.12Reklamationer/Garanti
Parameter'1=Summa'krediteringar'pga'reklamationer'(kr) Prestationsmätningssystem Controller Krediteringsvärde'multiplicerat'med'3,5 Varierande
Parameter'2=Antal'reklamationer'(st) Redovisningssystem Ordermottagning Hanteringstid 3,25 2100
8.2.22Produktåterkallningar
Parameter'1=Fakturering'återkallade'produkter'(kr) Prestationsmätningssystem Kvalitetschef Totalt'faktureringsvärde'multiplicerat'med'15 Varierande
Parameter'2=Kostnad'för'hantering'(kr) Tidskrivning Kvalitetschef Tidskrivning,'multiplicerat'med'timtaxa Varierande

Tidsåtgång2per2fel2(h)OPQ
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