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Sammanfattning 
Allianceplus Sverige är ett bolag inom FM-branschen som har 3 000 medarbetare och en omsättning 
på 700 MKR per år. Företaget växer i takt med att de ständigt förvärvar mindre företag vilket 
resulterar i att problem från tidigare företag följer med Allianceplus Sverige. 
 
Målet med detta examensarbete var att identifiera, kartlägga samt i största möjliga mån, givet 
tidsramen för arbetet, kostnadsmäta de kvalitetsbrister som finns på Allianceplus Sverige, vilket ska 
ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete på företaget. En Excel-mall skapades för vidare 
uppföljning. 
 
Som grund till måluppfyllelsen har datainsamling i form av observationer, kvalitativa- och 
kvantitativa intervjuer gjorts med personal från företagets huvudkontor i Solna. Teorier av olika slag 
har varit grundläggande för utformningen och genomförandet utav arbetet. 
 
Utifrån de svar som gavs vid intervjuerna och vidare analys gjorts har författarna upptäckt en mängd 
kvalitetsbrister som finns på företaget och har kommit fram till att en majoritet av dem är som följd 
utav avsaknad av standarder. Av de kostnadsmätta kvalitetsbristerna har författarna visat att IT-
relaterade brister svarar för den högsta kostnaden på Allianceplus Sverige.  
 
För vidare arbete rekommenderar författarna att man använder sig utav mer pålitliga mätmetoder 
och större urval av respondenter. 
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Abstract 
Allianceplus Sweden is a company that offers facility management (FM) services with 3 000 
employees and a revenue of 700 MKR per year. The company is mainly growing due to purchases of 
other companies which results in that previous problems from the purchased companies ends up in 
Allianceplus Sweden. 
 
The objective of this thesis was to identify, display and as much as possible, given the time-frame of 
the work, measure the cost of poor quality at Allianceplus Sweden, which will be the basis for 
further improvement work at the company. An Excel template was created for further follow-up. 
 
For the fulfillment of the objective of this thesis, data collection has been made in form of 
observations and through qualitative- and quantitative interviews with the staff from the company’s 
headquarter in Solna. Theories of various kinds have been essential for shaping and performing the 
work. 
 
Based on the answers given from the interviews and further analysis done, the authors have 
discovered a plethora of poor quality at the company and have concluded that the majority of them 
are as a result of lack of standards. The authors have shown through the measured cost of poor 
quality that information technology (IT) related defects are accountable for the highest cost at 
Allianceplus Sweden. 
 
For further work, the authors recommend more reliable method and a greater sample of 
respondents. 
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1 Inledning 

Nedan återfinns examenarbetets företagsbeskrivning, bakgrunds- och målbeskrivning, avgränsningar 

samt beskrivning på de metoder som använts i arbetet.  

1.1 Företagsbeskrivning 

1991 startades familjeföretaget ”Miljöteamet” med städ- och kringtjänster som sin kärnverksamhet i 

Örebro med enbart tre kunder. Upp till år 2012 hade Miljöteamet etablerat sig utanför Örebro län 

med betydligt fler kunder. Samma år grundades Allianceplus Sverige, som är en del av Allianceplus-

koncernen, i samband med att Allianceplus köpte upp dåvarande Miljöteamet. Sedan dess har 

företaget ständigt expanderat genom förvärv av mindre företag.  

Allianceplus erbjuder ett varierande utbud av FM-tjänster till företag i den privata och offentliga 

sektorn. Företagets största kunder hittas i livsmedels-, fastighets- och hotellbranschen, samt inom 

statlig verk och industri. Allianceplus har sitt huvudsäte i Danmark, och Allianceplus Sverige har sitt 

huvudkonto i Stockholm. Allianceplus har över 5 000 medarbetare varav 3 000 är i Sverige. 

Allianceplus Sverige omsätter ungefär 700 MKR per år.  

Allianceplus Sverige är uppdelat i tre regioner i Landet; region nord och region syd samt region 

KAM-kunder (”key account manager”) som syftar till företagets nyckelkunder, det vill säga 

verksamhetens viktigaste kunder (se bilaga 1). 

För varje region finns en regionansvarig samt en kvalitetssamordnare. Dessa regioner är i sin tur 

uppdelade i marknadsområden där respektive område har sin egen marknadsområdes-chef. Till varje 

marknadsområde finns det ett antal serviceområdes-chefer och kundsamordnare. Längst ner i 

verksamhetens hierarki återfinns service-medarbetarna (se bilaga 2). 

1.2 Bakgrund 

I en marknad med hård priskonkurrens är det viktigt att minimera slöserierna i ett företag för att 

kunna anpassa sig efter den prisbild som råder och samtidigt kunna bibehålla en god kvalitet. För att 

genomföra ett sådant arbete krävs det att man aktivt arbetar med att identifiera de kvalitetsbrister 

som finns på företaget och dess följder. 

Detta examensarbete går ut på att identifiera samt kostnadsmäta de kvalitetsbrister som finns på 

Allianceplus Sverige. Förhoppningen är även att rapporten ska kunna fungera som material i syfte att 

öka medarbetarnas förståelse för vad kvalitetsbrister är för något och hur dessa påverkar 

verksamhetens resultat, så att de själva kan arbeta med kvalitetsbristkostnader i fortsättningen. 

1.3 Mål 

Examensarbetets mål är att identifiera, kartlägga och i möjliga fall kostnadsmäta de kvalitetsbrister 

som finns på Allianceplus Sverige, vilket skall komma att ligga till grund för fortsatt 

förbättringsarbete på företaget. För vidare uppföljning på detta kommer en Excel-mall att skapas. 

1.4 Avgränsningar 

 Identifiering, kartläggning och kostnadsmätning utav kvalitetsbristkostnader kommer endast 

att göras på Allianceplus Sverige. 

 Då företaget har många anställda kommer inte alla att kunna intervjuas. 
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 Examensarbetet kommer inte att behandla kvalitetsbrister på driftsnivå. 

 Förslag på förbättringsaktiviteter för att reducera kvalitetsbristerna kommer inte att tas fram. 

 På grund av den fastställda tidsramen för examensarbetet kommer endast de kvalitetsbrister 

där tid är kostnadsdrivare samt där befintlig data tilldelats av företaget att kostnadsmätas. 

Dock kommer alla identifierade kvalitetsbristkostnader att behandlas under diskussion. 

 Tidsramen kommer även att medföra att generaliseringar görs mellan företagets olika 

regioner  
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2 Metod 

För att kunna identifiera och kartlägga kvalitetsbristerna på företaget kommer en kvalitativ 

intervjumetod att användas. En kvantitativ intervjumetod kommer att användas för att mäta upp 

relevant resursförbrukning för de kvalitetsbristkostnader som anses vara möjliga att kostnadsmäta.  

2.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna komma tillväga med identifiering, kartläggning samt kostnadsmätning utav 

kvalitetsbristerna på företaget kommer litteratur och datainsamling från både interna och externa 

källor att användas och intervjuer att göras internt.  

2.2 Primärdata 

Primärdata kommer att främst bestå utav informationen som tillhandahålls genom intervjuer med 

personalen på Allianceplus Sverige. Komplettering kommer även ske baserat på observationer av 

medarbetarnas arbetsrutiner. 

 Observationer 

Då en stor del av den avsatta tiden för examensarbetet kommer att genomföras på plats på 

Allianceplus Sveriges huvudkontor i Solna kommer observationer på medarbetarnas arbetsrutiner 

ligga till grund för förståelsen i hur verksamheten fungerar. Genom ökad förståelse i arbetsrutinerna 

skapar man större förutsättningar för att kunna ställa rätt frågor vid de kvalitativa intervjuerna.  

 Intervjuer 

Intervjuer kommer att göras med medarbetare utvalda av handledaren på Allianceplus Sverige för att 

ge en rättvisande bild av hur organisationen fungerar och de problem som kan finnas. Personerna 

kommer att intervjuas enskilt främst för att respondenternas svar skall vara oberoende av varandra 

men också för att skapa trygghetskänsla där man vågar ge svar utan att bli dömd av andra 

medarbetare.   

 Kvalitativ intervjumetod 

Den kvalitativa intervjumetoden kommer att ske genom en så kallad semistrukturerad 

intervjumetod som går ut på att ha öppna frågor istället för exakta, detaljerade frågor. Detta 

för att föra samtalet mer naturligt och låta respondenten lyfta upp sin egen syn på 

situationen (Hedin 1996).  

Under intervjuerna kommer endast svar som kan ses som kvalitetsbrister att noteras. 

 Kvantitativ intervjumetod 

Efter att kvalitetsbristerna är identifierade kommer en kvantitativ intervjumetod att användas 

för att fastställa resursförbrukningen inom de mätbara kvalitetsbristerna. Här använder man 

en strukturerad metod som innebär att man har ett strikt frågeformulär där man endast söker 

direkta svar på frågan.  

2.3 Sekundärdata  

Sekundärdata kommer att tillhandahållas av Allianceplus Sverige, detta i form av 

företagspresentation och utlämnande av dokument på begäran. Data som tas fram kommer att röra 

hierarkisk översikt, data på sjukskrivningar och bokföringar.  
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 Företagspresentation 

Genom möte med handledare och stödpersonal på företaget kommer en företagspresentation att 

hållas gällande organisationens hierarkiska uppbyggnad, arbetsroller, företagsvärderingar och 

historia. Denna data kommer främst att användas för att ge en djupare förståelse på samtliga 

intervjurespondenters arbetsuppgifter. 

 Data tillhandahållen av Allianceplus 

Data som inte kan anskaffas genom intervjuer men som är nödvändiga för kostnadsberäkning utav 

kvalitetsbristerna kommer att tillhandahållas genom interna dokument på företaget. 

 Kostnadsmätning av kvalitetsbristerna 

En beräkning kommer att utföras för vad de identifierade kvalitetsbristerna skulle kosta per år. 

Kostnadsdrivaren i beräkningen är tidsslöseri per timme. Denna kostnadsdrivare multipliceras med 

en timlön som är den genomsnittliga månadslönen inklusive sociala avgifter dividerat med 165 

arbetstimmar per månad, multiplicerat med antal arbetstimmar per år och slutligen multiplicerat med 

antal berörda medarbetar  
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3 Teori 

I detta avsnitt berörs de teorier som förklarar begreppet kvalitet, vad kvalitetsbristkostnader är för 

något och hur dessa kategoriseras samt nivåindelas. Den teoretiska referensramen är tagen främst 

från Kvalitetsbristkostnader av Lars Sörqvist och från tidigare gjorda examensarbeten samt kursinnehåll 

från kurser på KTH. Teori har även hämtats ifrån vetenskapliga artiklar från internet. 

3.1 Kvalitet 

Kvalitet är ett oklart begrepp som uppfattas olika från person till person (Sörqvist 2001). Kvalitet 

kan för en person associeras med exempelvis lyx, medan någon annan förknippar det med 

hållbarhet. En produkt eller tjänst kan bedömas som god för en person men dålig för en annan och 

så vidare. Idag är det mer vanligt att uppfattningen av kvalitet förknippas med de trender och 

metoder som genom åren har använts i samband med kvalitetsarbete. Exempel på sådana är ISO 

9000, statistisk processtyrning, kvalitetscirklar och kvalitetsutmärkelser. Metoder som dessa ger en 

uppfattning om vad som anses vara kvalitet, men som i verkligheten är begränsande modeller som 

inte är användbara att refereras till en verksamhets resultat. 

Kvalitetsbegreppet har över tiden haft olika definitioner. Tidigare definierades kvalitet som 

”överensstämmelse med krav”, vilket kan översättas till att ”göra saker rätt”. Problemet med denna 

definition utav kvalitet är att fokus hamnar främst på organisationens verksamhet och förbiser 

därför kundorienteringen. Trots att specifikationen uppfyllts i varan eller tjänsten kan kundens 

upplevda kvalitet vara bristande. Därför är kvalitetsdefinitionen idag mer riktad mot vad kunden 

upplever är kvalitet istället för vad producenten anser det vara. Med kunder menas inte heller enbart 

externa kunder, utan även interna kunder som finns i varje led i verksamheten. Ytterligare innebär 

externa kunder företagets alla externa intressenter, som exempelvis ägare, leverantörer, samhälle etc. 

Ett företag som ser på kvalitet på detta sätt måste därför beakta verksamhetens alla effekter för att 

vara säker på att leverera god kvalitet. 

Enligt Lars Sörqvist är kvalitet ”alla sammantagna egenskaper hos en vara, tjänst eller process som 

ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade, underförstådda och omedvetna behov”. Detta uttryck 

illustreras genom Kano-modellen, se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kano-modellen illustrerar hur kundtillfredsställelse skapas 

(Sörqvist, 2001) 
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 Uttalade behoven (proportionell kvalitet) – Är behov som kunden anser vara viktiga och 

förväntar sig dessa.  

 Underförstådda behov – Avser behov som kunden anser vara grundläggande och självklara och 

är därför nödvändiga behov för att tillfredsställa kundens baskrav (tvungen kvalitet). Med 

andra ord, dessa behov är obligatoriska för att kunden inte ska uppleva missnöje. 

 Omedvetna behov (överraskande kvalitet) – Är behov som är outtalade. En uppfyllnad av 

omedvetna behov ger en positiv överraskning och en stor ökning av produktens värde 

 Totalkvalitet 

Traditionellt relateras kvalitet till de varor och tjänster som företaget erbjuder. Numera talar man om 

kvalitet ur ett bredare perspektiv, nämligen totalkvalitet, som innebär kvalitet i alla interna processer 

och funktioner samt engagemang av alla medarbetare inom företaget. Totalkvalitet benämns TQM 

(Total Quality Management) och skillnaden mellan kvalitet och totalkvalitet kan åskådliggöras nedan 

(se figur 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalkvalitet fokuserar alltså på både externa och interna kunder medan kvalitet (sett ur det 

traditionella perspektivet) endast ser den externa kunden. Totalkvalitet ger alltså nöjdare kunder, 

nöjdare medarbetare och effektivare resursutnyttjande (Sandholm 1999; Sörqvist 2001). 

 Kvalitet ur organisationsperspektiv 

För att ett företag ska nå framgång i att öka kundtillfredsställelse och minska verksamhetens 

kostnader, bör kvalitetsarbetet enligt Jurans Trilogi ledas av tre kvalitetsprocesser; 

kvalitetsplanläggning, kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring (Sörqvist 2001)  

Figur 2. Skillnaden mellan kvalitet och totalkvalitet (Sandholm 1999) 
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 Kvalitetsplanläggning – Är den inledande fasen där företagets kvalitetsmål sätts upp. Först 

identifieras kundernas behov och därefter utvecklas produkter för att uppfylla kundbehoven 

och slutligen utvecklas processer för att nå de uppsatta kvalitetsmålen. 

 Kvalitetsstyrning – Riktar sig mot att hålla kvalitetsnivån till verksamhetens avsedda nivå, detta 

för att säkerställa att kvaliteten uppfyller en viss förutbestämd miniminivå. Styrningen sker 

genom att jämföra den aktuella kvalitetsnivån med det önskade resultatet, där nivån styrs 

tillbaka mot den avsedda ifall avvikelser förekommer. 

 Kvalitetsförbättring – Är förbättringsarbete mot en ny och bättre styrnivå. Information om 

kvalitetsläget samlas in och förbättringsprojekt införs. Verksamhetens problem studeras, 

orsaker fastställs och åtgärder för dessa väljs och genomförs för att styra kvalitetsnivån mot 

det önskade värdet. 

3.2 Kvalitetsbristkostnader 

Kvalitetsbristkostnader har tidigare betraktats som kostnader för brister i produktionsrelaterade 

sammanhang, man tittade alltså på kostnaderna för att man inte ”gör rätt saker”. Ett problem med 

detta synsätt är att man utesluter kostnaderna för att man inte ”gör saker rätt”. Att se på 

kvalitetsbristkostnader enbart i produktionsrelaterat perspektiv innebär att kundens uttalade, 

underförstådda och omedvetna behov inte representeras helt. Dessutom kommer större delen av 

verkliga kvalitetsbristkostnader att uteslutas, då dessa utgörs av bland annat administrativa 

kostnader, marknadseffekter, flexibilitetsbrister etc. 

Idag talar man om kvalitetsbristkostnader som ”de kostnader som skulle försvinna om ett företags 

produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga” (Juran 1989). En sådan definition 

möjliggör att alla typer av kostnader som uppstår på grund av kvalitetsbrister i företagets alla led kan 

räknas in.  

Kvalitetsarbetet påverkar inte enbart företagets kostnader. Förbättrad kvalitet resulterar i ökad 

lönsamhet, som i sin tur innebär ökade intäkter, minskade kostnader och minskad kapitalbindning i 

tillgångar. Jurans ovanstående definition av kvalitetsbristkostnader har därför fått en vidare 

definition för att tydliggöra innebörden av kvalitetsbristkostnader, och definierar begreppet som ”de 

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

Figur 3. Jurans Trilogi (Sörqvist, 2001) 
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(Sörqvist 2001). Förlusterna är den negativa verkan som kvalitetsbrister har på 

lönsamhetskomponenterna, det vill säga företagets intäkter, kostnader och tillgångar. 

 

 Indelning av kvalitetsbristkostnader 

Under 1950-talet introducerade Feigenbaum det traditionella tillvägagångsättet att dela in 

kvalitetsbristkostnaderna i fyra olika kostnadskategorier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interna felkostnader – Är kostnader på grund av fel som upptäcks före leverans och drabbar 

alltså inte den externa kunden. Exempel på interna felkostnader kan vara kostnader för 

omarbete, kassationer, förseningar och felanalys. 

 Externa felkostnader – Är kostnader på grund av fel som upptäcks efter leverans och drabbar 

alltså den externa kunden. Exempel på externa felkostnader kan vara kostnader för 

reklamationer, garantier, viten, böter, förlorade intäkter och badwill. 

 Kontrollkostnader – Är kostnader som uppkommer för att kontrollera att rätt kvalitet levereras 

i alla led. Exempel på kontrollkostnader kan vara kostnader för kontroll, inspektion, 

övervakning, utvärdering av varor och tjänster och även utvärdering av medarbetarna och 

verksamheten. 

 Förebyggande kostnader – Är kostnader som uppkommer för att minimera interna- och externa 

felkostnader samt kontrollkostnader. Exempel på förebyggande kostnader kan vara kostnader 

för kvalitetsplanering, kvalitetsgranskningar, kvalitetsrevisioner och processkontroller. 

Förebyggande kostnader är en investering i god kvalitet snarare än en kostnad för bristande 

kvalitet. Dock är det inte själva investeringen som har ett värde i sig utan det är effekten av 

det förebyggande arbetet. Därför kan felaktiga kvalitetssatsningar innebära att delar av de 

förebyggande kostnaderna är icke-värdeskapande och därmed utgöra en felkostnad. 

 

Figur 4. Indelning av kvalitetsbristkostnader (Sörqvist, 2001) 
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Indelning av kvalitetsbristkostnader visar på att ökning av förebyggande kostnader leder till 

minskning av de interna- och externa felkostnaderna samt kontrollkostnaderna. Ju högre 

kvalitetsnivån är, desto lägre är felkostnaderna, då kvalitetsförbättringar innebär färre brister och 

därmed färre kvalitetsbristkostnader i verksamheten.  

 Nivåindelning av kvalitetsbristkostnader 

Vid mätning av kvalitetsbristkostnader kan svårighetsgraden variera markant, där somliga kostnader 

är mycket enkla att räkna på medan andra kräver betydligt mer arbete. Det förekommer dessutom 

kvalitetsbristkostnader som inte går att mäta, i sådana fall får man istället göra uppskattningar eller 

låta dessa förbli okända. Av den anledningen har Lars Sörqvist valt att dela in kostnaderna i fem 

nivåer; traditionella kvalitetsbristkostnader, dolda kvalitetsbristkostnader, förlorade intäkter, 

kundernas kostnader och samhällsekonomiska kostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Traditionella kvalitetsbristkostnader – Är kostnader som beror på tillfälliga (akuta) problem som 

ger upphov till störningar i verksamheten och drabbar alltså verksamheten direkt. Kostnader 

som dessa är huvudsakligen omarbete, kassationer, reklamationer, viten, garantikostnader 

och kostnader för kontrollpersonal. 

Mätning av traditionella kvalitetsbristkostnader görs genom ekonomiska redovisningssystem 

och existerande felrapporteringssystem. De traditionella kvalitetsbristkostnaderna svarar 

endast för en liten del utav de totala kostnaderna (se bild). 

2. Dolda kvalitetsbristkostnader – Är kostnader som också drabbar verksamheten direkt, och är 

kostnader som uppstår på grund av kroniska problem. Kostnader som dessa är direkt lön, 

direkt material, tillverkningsomkostnader etc. Tjänstemannarelaterade kvalitetsbristkostnader 

förekommer vanligtvis under denna kategori. Följande tre nivåindelningar kan också 

betraktas som dolda kvalitetsbristkostnader. 

3. Förlorade intäkter – Denna nivå utgörs av kostnader som följd av förlorad försäljning på grund 

av kundnöjdmisshet. Det kan bero på exempelvis att kunderna upplever brister hos 

produkten, att kundens uttalade behov inte möts eller att konkurrenternas erbjudande utav 

varor eller tjänster bedöms som bättre. 

Figur 5. Nivåindelning av kvalitetsbristkostnader (Sörqvist, 2001) 
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Förlorade intäkter avser dessutom förlorade potentiella kunder, som exempelvis kan bero på 

att företaget inte har tillräckligt stark försäljningsenhet eller att organisationen har dåligt rykte 

utåt. 

4. Kundernas kostnader – Dessa kostnader avser de konkreta konsekvenserna av bristande kvalitet 

som drabbar de externa kunderna, och är därför starkt kopplad till förlorade intäkter. 

Exempel på sådana förluster är driftstopp, funktionsfel och marknadseffekter som orsakas 

av de varor och tjänster som sålts till kunderna. 

5. Samhällsekonomiska kostnader – Är kostnader som samhället drabbas av på grund av bristande 

kvalitet hos företagets produkter och processer. Det kan handla om kostnader i samband 

med att miljön försämras av produkter med bristande kvalitet eller socioekonomiska 

kostnader som förekommer på grund av att företagets lönsamhet är dålig till följd av 

kvalitetsbrister.  

Samhällsekonomiska kostnader kan vara kostnader i form av exempelvis böter och avgifter, 

dock är större delen av dessa dolda kostnader. 

 

Enligt studier uppgår kvalitetsbristkostnader på ett företag normalt upp till totalt 20 – 30 procent av 

företagets omsättning där 2 – 3 procent räknas som synliga kostnader medan de osynliga 

kostnaderna uppgår till 15 – 25 procent (Sörqvist 2001). 

 

3.3 Kartläggning av kvalitetsbristkostnader 

För att identifiera och kostnadsmäta företagets kvalitetsbristkostnader görs en kartläggning. För att 

minimera arbetsbelastningen av kartläggning bör själva kartläggningen baseras på en mängd 

tillgänglig data tillsammans med uppskattningar från företagets medarbetare om resterande 

kvalitetsbristkostnader. På så sätt erhålls en god bild av företagets situation. 

När en kartläggning genomförs är det viktigt att påminnas om att den används för att åskådliggöra 

en generell bild av företagets storlek och fördelning utav kvalitetsbristkostnaderna. Därför är det av 

en liten betydelse att eventuella mindre avvikelser förekommer i uppskattningarna. Däremot kan 

dessa fel minimeras i samband med att personen som gör uppskattningarna är rutinerad inom sitt 

arbete. Noggrannheten på resultaten man får varierar beroende på hur noggranna metoder man 

använder och hur noggrant man väljer att analysera företagets verksamhet. 

Det resultat som erhålls från en kartläggning av kvalitetsbristkostnader i ett företag tydliggör de 

mycket stora kostnaderna som uppstår på grund av bristande kvalitet i verksamheten. 

Kartläggningen visar därför också behovet av ett förbättringsarbete som är nödvändig för att 

minimera de identifierade och kostnadsmätta kvalitetsbristkostnaderna. Genom kartläggning av 

kvalitetsbristkostnader kan man få en bild utav vilka effekter kvalitetsbristkostnaderna har på ett 

företag och på så sätt veta vilka av dessa man bör prioritera i förebyggande syfte. 

 Förankring av kartläggningen 

För att kunna erhålla tillräckligt mycket med resurser innan man kan påbörja kartläggningen är det 

viktigt att arbetet förankras hos företagets ledning eller deltagarna i arbetet (Sörqvist, 2001). 

Ledningen som är delaktig i arbetet av att kartlägga företagets kvalitetsbristkostnader måste därför 

informeras om vad kvalitetsbristkostnader är, vilken påverkan de har, och att kartlägga och minska 
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dem är en prioritet i arbetet. Därför är ledningens engagemang och stöd av stor betydelse för 

kartläggning av kvalitetsbristkostnader. 

3.4 De 7 + 1 slöserierna 

Slöseri definieras som allt som inte skapar värde till de varor eller tjänster som kunden får. Här 

berörs både externa och interna kunder. För att ett företag ska bli mer kostnadseffektivt och 

fokusera på värdehöjande aktiviteter bör organisationen inrikta sig på att eliminera slöseri inom sin 

verksamhet. 

Inom Lean definieras sju typer av slöserier. I olika sammanhang används även ett åttonde; därav 

namnet ”De 7 + 1 slöserierna” (Borås Stad). 

1. Överproduktion – Innebär att arbeta mer än vad som behövs eller utföra ett arbete tidigare än 

vad som krävs. 

2. Väntetid – Innebär att vänta på att något ska göras. Det är medarbetaren i nästa led som 

väntar på att föregående medarbetare ska ha gjort sin del av arbetet. En processkartläggning 

är nödvändig för att synliggöra en verksamhets väntetid. 

Exempel på väntan är att material saknas, beslutsfattare för ett visst ärende saknas, system 

eller utrustning fungerar inte. 

3. Onödiga transporter – Här rör det sig om transport av material och information. Exempel på 

onödiga transporter kan vara att lager ligger långt bort ifrån arbetsplatsen eller att 

medarbetare rör sig över kontoret för att samla in material. 

4. Överarbete – Innebär att addera mer värde än vad kunden vill ha och/eller är villig att betala 

för. Exempel på överarbete är att förbruka resurser till att göra något som inte skapar mer 

värde för kunden, uppnår tänkt resultat fast i mer ansträngande tillvägagångssätt, ha en 

administration som inte används och uppföljningar som inte leder till aktiviteter. 

Ett företags mål bör vara att tillverka eller utföra exakt det som krävs, i rätt tid och i rätt 

kvantitet. Med sådant mål är det därför viktigt att företaget känner till hur tjänsten exakt ska 

se ut och hur den förändras när den går från ett processteg till ett annat. 

5. Omarbete – Omarbete, kassationer och förseningar som uppstår på grund av fel eller defekter 

på varor eller tjänster. 

6. Onödiga lager och buffertar – Innebär lager och buffertar som binder tid, det vill säga ”ligger på 

hög och väntar”. Det kan handla om förbrukningsmaterial, verktyg och utrustning och fulla 

förråd. Tiden som binds på grund av onödiga lager och buffertar döljer avvikelser och slöseri 

då exempelvis möjligheten att fortsätta leverera finns trots att problem uppkommer i 

processen, eller att fortsätta producera fastän behovet inte längre finns. 

7. Onödiga rörelser och förflyttningar – Är rörelser av medarbetarna som anses vara onödiga. I 

serviceverksamhet är det mycket svårare att identifiera detta slöseri än i exempelvis 

tillverkningsverksamhet.  

Exempel på onödiga rörelser och förflyttningar är att arbeta i en rörig arbetsmiljö som leder 

till att det tar extra tid att hitta rätt material, leta upp information och så vidare. En bra 

metod för att minimera onödiga rörelser och förflyttningar är 5S som innebär att 

arbetsplatsen granskas och en standard skapas för arbetsplatsen. 5S stegen är följande; 

sortera, systematisera, städa, standardisera och sköta om. 
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8. Medarbetarnas outnyttjade kapacitet – Medarbetarnas kompetens och prestationsförmåga 

utnyttjas inte till fullo i verksamheten. 

Att inte lyssna till och ta till vara på medarbetarnas idéer, kunskap, lärande, 

förbättringsförslag etc., och att inte involvera de i ständigt förbättringsarbete är slöseri. 

3.5 5s 

5s är en metod inom Lean vars syfte är att reducera slöserier och variationer samt förbättra 

produktiviteten (Bicheno 2008). De 5s:en är följande: 

 Sortera – Innebär att sortera de verktyg och hjälpmedel som anses vara nödvändiga för det 

dagliga arbetet. Genom att separera det nödvändiga från det onödiga minimerar man risken 

för misstag och förvirring. 

 Systematisera – De verktyg och hjälpmedel som används för det dagliga arbetet har sin 

bestämda plats så att det blir enkelt att veta vart saker finns.  

 Städa – Städning bör ske regelbundet på ett grundligt sätt, detta för att enklare hitta 

felorsaker och därför åtgärda dessa innan de skapar fler problem i framtiden 

 Standardisera – Standardiseringens huvudsakliga uppgift är att skapa en daglig rutin hos 

medarbetarna att jobba med 5s och göra det tydligt för de hur arbetet skall genomföras.  

 Skapa vana – Innebär att hålla ordning genom att utse ansvariga och att följa upp 5s-arbetet 

där varje medarbetare har tydliga ansvarsområden. 

 

3.6 Poka-Yoke 

Poka-Yoke är ett verktyg som syftar till att hindra fel innan de uppstår och även upptäcka potentiella 

fel i ett tidigt stadium. Om ett fel uppstår under arbetet så bör detta åtgärdas så tidigt som möjligt 

vilket annars kan skapa avbrott i det övriga arbetet. Exempel på metoder för att felsäkra kan vara 

följande (Sörqvist 2004): 

 Eliminera felmöjligheter – Moment med hög riskfaktor i en process byts ut mot stabila och 

säkra. 

 Felsäkra anordning – Förhindra att misstag kan ske på ett sådant sätt att det absolut inte går att 

göra fel  
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4 Genomförande 

Examensarbetets introduktionsvecka bestod utav två veckor där man fick arbeta parallellt med 

litteraturstudier samtidigt som man fick delta i en företagspresentation samt möten med handledaren 

och en stödpersonal på företaget. Litteraturstudierna användes för att man skulle få mer kännedom 

och djupare förståelse om vad begreppet kvalitet och kvalitetsbrister är för något och vad följderna 

av kvalitetsbrister är och vilka olika typer av verktyg som går att använda för att kunna identifiera, 

kartlägga samt kostnadsmäta de olika kvalitetsbrister som förekommer i ett företag. 

Företagspresentationen hölls för att ge inblick på företagets uppbyggnad, dess verksamhet samt 

historia. Mötena som hölls med handledaren och stödpersonalen var till för att forma 

kravspecifikation för examensarbetet och hur man skulle komma tillväga med arbetet och när det 

skulle avslutas. Överenskommelserna verifierades senare av handledaren på KTH.  

 

På slutet av introduktionsveckan bestämdes att en kvalitativ intervjumetod skulle användas för 

identifiering av de kvalitetsbrister som finns på företaget. Intervjufrågorna formades efter en 

semistrukturerad intervjumetod som innebär att intervjufrågorna är öppna istället för exakta och 

detaljerade, och man låter på så sätt respondenten lyfta fram sin egen syn på situationen vilket 

medför att man inte begränsar svaren till intervjuarens kompetens inom området. För att säkerställa 

att respondenten förstod vad syftet med intervjuerna var gavs en kort introduktion på vad 

examenarbetets mål är och vad kvalitetsbristkostnader är för något.  

 

Handledaren på företaget sammanställde ett intervjuschema som bestod utav 20 respondenter 

från olika avdelningar på Allianceplus Sveriges huvudkontor i Solna. Totalt sitter det 40 medarbetare 

på huvudkontoret, men i hänsyn till den fastställda tidsramen för examensarbetet kom man överens 

om att begränsa antalet respondenter. Dock hade handledaren specifikt valt ut de 20 respondenterna 

så att man åtminstone skulle ha minst en person från varje avdelning i ledningen och på så sätt 

kunna dra en generalisering om de kvalitetsbrister som återfinns på företaget. 

 

Intervjuerna var schemalagda över 2 veckor. Av de 20 schemalagda respondenterna intervjuades 

18. Anledningen till att man inte hann med två av respondenterna var att en av dem inte hade tid då 

han prioriterade bort intervjun på grund av tidsbrist och den andra helt enkelt inte gick att få tag på.  

 

Identifiering av kvalitetsbristerna skedde genom att man under de kvalitativa intervjuerna frågade 

respondenterna, när de nämnde sina upplevda problem, vad dessa berodde på och vad de kan 

resultera i. De problem som man efter detta förfarande kunde dra kopplingar till någon av ”de 7 + 1 

slöserierna” valdes ut för att arbeta vidare med. 

 

Efter att intervjuerna genomförts och olika kvalitetsbrister identifierats gjordes en 

kategorisering där man generaliserade olika specifika aktiviteter i två steg under Feigenbaums 

traditionella indelning av kvalitetsbristkostnader, där den mest övergripande kategoriseringen var 

inspirerad av ”De 7 + 1 slöserierna”, detta för att ge företaget ett verktyg för att få bättre översikt 

om inom vilka områden kvalitetsbristkostnaderna finns på företaget. Dock upptäcktes med tiden att 

alla kvalitetsbrister förutom en kunde kategoriseras under interna felkostnader, vilket medförde att 

modellen slopades. 
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Vidareintervjuer genomfördes med tidigare respondenter efter att kategoriseringen gjorts i syfte 

att verifiera och styrka vår tolkning av det som de upplevde var kvalitetsbrister på företaget. 

 

För examensarbetets fortgång stämde man av ett möte med handledaren från företaget efter att 

vidareintervjuerna genomförts för att få en överensstämmande bild på kartläggningen och för att 

därefter ta fram åtgärder för hur varje enskild kvalitetsbrist bör behandlas, ifall det går att 

kostnadsmäta den eller inte. Handledaren kom fram till att de kvalitetsbrister som inte går att räkna 

på får behandlas under diskussion. 

 

En kvantitativ intervjumetod användes för att fastställa resursförbrukningen för de kvalitetsbrister 

som man kom överens med handledaren på företaget är mätbara. Insamling av primärdata skedde då 

genom ett frågeformulär där tidigare samt nya respondenter fick besvara på generella men även 

specifika frågor. De generella frågorna fick alla deltagare besvara på medan de specifika frågorna var 

relaterade till enskild respondents arbete. För att hålla sig inom tidsramen valde man även att ta hjälp 

av handledaren på företaget för att samla primärdata genom samma metod. 

 

Beräkning av de identifierade kvalitetsbristerna påbörjades efter att material samlats in genom 

de kvantitativa intervjuerna. Dessa data sammanställdes och användes som grund till att räkna fram 

en generell bild på de tidsslöserier som existerar på respektive avdelningen. 

 

Rapportskrivningen har genomförts löpande under examensarbetets gång. Efter att de 

identifierade kvalitetsbristerna genomarbetats sammanställdes de tillsammans med en helhetsanalys 

och efterföljande slutsats.  

 

Presentation av examensarbetet kommer att ske på Allianceplus Sveriges huvudkontor i Solna 

tillsammans med delar av ledningen samt handledare på företaget och KTH.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer de identifierade kvalitetsbristerna hos Allianceplus Sverige att åskådliggöras 

och en sammanställning av de beräknade kvalitetsbristkostnaderna att illustreras. 

För respektive kvalitetsbrist kommer möjliga konsekvenser att behandlas och vad resultatet av dessa 

innebär. 

Somliga identifierade kvalitetsbrister har vid vidare undersökning visat sig vara så pass marginella att 

man valt att bortse från dessa. Detta rör sig främst om problem som uppstår för enskilda 

medarbetare såsom exempelvis att kaffemaskinen strular. 

5.1 Identifierade kvalitetsbrister på Allianceplus Sverige 

Nedan presenteras de identifierade kvalitetsbristerna tillsammans med respektive, enligt författarna, 

tydligaste slöserier (3.4): 

 Icke-kommunicerande system    Överarbete 

 Svårtillgänglig information    Onödiga rörelser och förflyttningar 

 Avsaknad av enhetligt språk     Omarbete 

 Otydliga överlämningsrutiner   Överarbete 

 Otydligt ansvar vid informationsutskick  Överarbete 

 Avsaknad av avtalsstandard   Överarbete 

 Otydligt systemägandeskap   Onödiga transporter 

 Avsaknad av avtalsregister   Överarbete 

 Onödiga resor på grund av serviceområdesindelning Onödiga transporter 

 Manuell körjournal    Onödiga lager och buffertar 

 Låg utnyttjandegrad av M_solution  Överarbete 

 Spilltid vid möten    Väntetid 

 Avsaknad av maskinregister   Onödiga lager och buffertar 

 Outnyttjad kompetens mellan regioner  Arbetarnas outnyttjade kapacitet 

 Personalrotation    Arbetarnas outnyttjade kapacitet 

 Problem med datorer och kringutrustning  Väntetid 

 Resor på grund av centraliserad kompetens  Onödiga transporter 

 Platsbrist för kundsamordnare   Väntetid  
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  Icke-kommunicerande system 

Resultat 

Det förekommer systembegränsningar i form av dataprogram som saknar förmågan att 

kommunicera med varandra. Problemet medför dubbelarbete då information från ena systemet 

måste registreras manuellt i andra systemet för att möjliggöra överföringen; exempelvis måste all 

tidrapportering av arbete överföras manuellt till lönesystemet. 

Analys 

Då man måste skriva in data manuellt flera gånger skapas en stor mängd onödigt arbete, som i sin 

tur tar tid från övriga aktiviteter. Mot till exempel rapportering av löner och resultat kan detta 

innebära att siffror kommer in för sent och både löneutbetalning och bokföring kan bli lidande. 

Risken för fel blir även den stor då man måste förlita sig på den mänskliga faktorn när siffror får 

skrivas manuellt gång på gång (3.6). Upptäcks inte felet i tid kan detta innebära problem i övriga 

verksamheten. 

 Svårtillgänglig information 

Resultat 

Man har upptäckt att det i verksamheten i allmänhet råder frågetecken på var man skall vända sig 

oavsett om det handlar om frågor till övrig personal eller att leta rätt på olika typer av dokument och 

hjälpmedel. Företaget saknar en struktur för var hjälpdokument och mallar finns lagrade och 

förmågan att finna dessa blir beroende av personalens rutin. Ett exempel på en kombination utav 

svårtillgänglig information och bristande dokumenthantering är interna samtal till den manuella 

telefonväxeln. Man använder sig av ett Word-dokument som en intern telefonlista som inte alltid 

uppdateras i tid, detta gör att man måste ringa in till företagets reception för att få tag på ett nummer 

som hade kunnat hittas på ett bättre sätt. 

Analys 

Det tydligaste med svårtillgänglig information är att onödig tid läggs på att finna sådant som borde 

vara tydligt på var det finns. Att personal har svårt att veta vem man skall vända sig till tror 

författarna beror på att personalen saknar helhetsperspektiv på de olika aktiviteterna som är 

nödvändig på företaget. Detta tror man kan bero till stor del på att man saknar en standard för 

upplärning vid nyanställning vilket medför en varierad kunskap hos medarbetarna då inte alla får 

samma förutsättningar. Författarna har upptäckt under intervjuernas gång att många medarbetare 

har blivit tillsagda att ”kavla upp ärmarna och börja arbeta”, och har därför inte fått någon typ av 

grundutbildning på verksamhetens alla aktiviteter. 

Så länge man använder de förvärvade företagens olika strukturer i dokumenthanteringen så kommer 

sökande av dokument vara en aktivitet som stjäl mycket tid med tanke på den personalrotation man 

har i företaget. Onödiga dokument bör avlägsnas och de relevanta bör ha en tydlig tilldelad plats. I 

nuläget är informationssökandet en aktivitet som man skall bli bra på snarare än att det ska vara 

enkelt och tillgängligt oberoende på kompetens. 
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 Avsaknad av ett enhetligt språk 

Resultat 

Allianceplus Sverige är ett mångkulturellt företag där 2/3 av medarbetarna har ett annat etniskt 

ursprung. Detta kombinerat med de skilda yrkesbakgrunderna som finns på företaget bidrar till 

kommunikationssvårigheter. 

Analys 

Avsaknaden av ett enhetligt språk på företaget, i hänsyn till företagets mångkulturella personalstyrka, 

blir en stor riskfaktor för både onödigt arbete och felarbete. Många gånger använder man sig utav 

uttryck som är självklara given den egna bakgrunden men som lätt kan misstolkas av en med ett 

annat etniskt ursprung eller yrkesbakgrund. Resultatet kan bli att man på ett arbetsobjekt genomför 

ett helt felaktigt arbete vilket i sin tur kan resultera i omarbete, badwill och osämja på arbetsplatsen. 

 Otydliga överlämningsrutiner 

Resultat 

Vid överlämning av nya avtal från sälj till drift uppstår ibland otydligheter på vad som faktiskt ingår 

och hur arbetet skall göras. Detta beror på att avtalet skall fungera som en arbetsinstruktion och att 

avtalen blir olika utformade beroende på vem som har sålt. 

Analys 

Det finns i nuläget ingen standard för hur överlämningspapper ska vara utformade och ofta blir det 

en tolkningsfråga vad driften ska utföra för arbete. Detta kan resultera i att man utför mer än vad 

som krävs hos kund då man på driften kan bli rädda att inte täcka upp alla punkter som skall ingå i 

arbetet. Resultatet skulle mycket väl även kunna bli att man utför för lite, eller helt enkelt fel arbete, 

vilket skulle resultera i omarbete och badwill. 

 Otydligt ansvar vid informationsutskick 

Resultat 

Då problem uppstår i organisationen och det finns personal med uppgiften att lösa problemet så 

skickas inte alltid information ut om detta till berörda enheter. Resultatet av detta är att övrig 

personal försöker gå in och lösa ett problem som man kanske inte kan eller ska lösa. 

Analys 

Då personal som inte är tänkta att arbeta med problemet ger sig in i det så uppstår risken att man 

sprider en felaktig lösning på ett problem vilket i sig kan resultera i att problemet blir ännu större än 

tidigare. Skulle man ha rutiner för att informera övriga avdelningar om felet och åtgärdsplanen så 

hade en mängd onödigt arbete uteblivit.  

 Avsaknad av avtalsstandard 

Resultat 

I nuläget har företaget nio stycken olika typer av faktureringssätt mot kunder vilket orsakar större 

arbetsbelastning då man behöver behandla saker olika.  
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Analys 

Då det tar mer tid att arbeta med nio olika typer av faktureringssätt än ett så läggs i teorin onödig tid 

på detta. Författarna är dock medvetna om att det kan uppstå problematik i avvägningen mellan 

kundanpassning och effektivitet. 

En högre arbetsbelastning innebär dessutom att man inte alltid hinner driva in pengar från 

kunderna. Hinner man inte driva in pengar från kunderna får företaget dålig likviditet och måste 

därför använda kredit för att exempelvis betala ut löner. Ju längre tid lånet löper, desto högre blir 

räntekostnaderna för företaget. 

 Otydligt systemägandeskap 

Resultat 

Man har ärvda datasystem i företaget vilket har resulterat i att man inte alltid har en tydlig 

systemägare. Detta medför att det inte är självklart vem som ska ansvara för utveckling och 

administration av ett system. När det inte är tydligt vem som ansvarar över ett datasystem leder det 

till att medarbetarna inte vet vem de skall vända sig till när man exempelvis skall skapa rättigheter till 

HR-systemet eller göra en kontering i ekonomisystemet.  

Analys 

Onödig tid läggs både på att leta rätt på vem man ska fråga och att som mottagare hantera frågor 

som man saknar svar på. Det faktum att man inte har någon ansvarig kan även bidra till att 

nuvarande system inte får någon möjlighet att utvärderas och utvecklas. Att ansvarig saknas bidrar 

även till att det inte finns någon som kan till exempel sätta en standard för hur man skall arbeta med 

programmen. 

 Avsaknad av avtalsregister 

Resultat 

Företaget saknar för tillfället ett strukturerat avtalsregister vilket gör att avtalen är svåra att hitta och 

man saknar därför översikt på vilka kunder man har och vad som gäller i avtalen. 

Analys 

Det faktum att det saknas struktur runt avtalen kan medföra en rad olika problem. Mot kund kan det 

innebära att man exempelvis missar att göra förlängningar på avtal med befintliga kunder och 

riskerar således att tappa intäkter. Det kan även innebära att man missar förhandla om mindre 

fördelaktiga avtal eller missar att anpassa sig efter indexerad kollektiv prishöjning. Dessutom finns 

det en risk att man överlevererar mot kunder för att inte riskera att avvika från avtalet. 

Även mot leverantör kan det vara ett problem att inte kunna följa upp vad som står i avtalet då detta 

kan resultera i att man saknar inblick i om leverantören agerar utifrån överenskommelse eller inte. 

 Onödiga resor p g a serviceområdesindelning 

Resultat 

I nuläget är serviceområdena sett ur ett geografiskt perspektiv inte optimalt indelade på grund av de 

resultatkrav som respektive serviceområdeschef har på sig. Servicecheferna väljer att inom sitt 

område behålla arbetsobjekt som hade genererat mindre restid om de tillhört ett annat 

serviceområde. Tack vare detta reser man mer än nödvändigt. 
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Analys 

Författarna är införstådda med att resultatkrav behövs för att serviceområdescheferna skall ha ett 

mål att arbeta mot. Samtidigt ställer författarna sig frågande till huruvida detta skall tillämpas utifrån 

ett slöseriperspektiv då det tydligt bidrar till suboptimering. 

 Manuell körjournal 

Resultat 

Man använder på Allianceplus manuell körjournal för att registrera resor och användning av 

tjänstebilar. En rad problem uppstår som följd av detta där man till exempel har svårt att se om bilen 

utnyttjas till annat än vad som avses, det gör det svårt att följa upp hur effektivt varje fordon 

utnyttjas. Onödig tid läggs även på att som förare registrera sin aktivitet manuellt då detta hade 

kunnat skötas automatiskt. 

Analys 

Då man saknar data på utnyttjandegraden av tjänstebilar så föreligger risken att man har en större 

bilpark än nödvändigt som i sin tur skulle kunna innebära att onödigt kapital har bundits upp i bilar 

som inte behövs.  

En annan riskfaktor är även otillåtet användande av bilar då man med nuvarande lösning inte kan se 

vad miltalen utnyttjats till, vilket kan leda till att man använder bilarna mer än nödvändigt och på så 

sätt tappar potentiellt tjänsteutnyttjande av bilarna samt får en snabbare värdeminskning på dem. 

 Låg utnyttjandegrad av M_solution 

Resultat 

Allianceplus Sverige strävar efter att använda sig av ett kvalitetskontrollsverktyg som heter 

M_solution. Detta verktyg är avsett för att registrera kvalitetskontroller samt de avvikelser som 

upptäcks vid dessa. De data som registreras lagras för att sedan kunna följas upp. I nuläget görs 

endast en bråkdel av kvalitetskontrollerna med detta verktyg då utbildningen kring den har varit 

begränsad. Resterande kvalitetskontroll görs manuellt med penna och papper. 

Analys 

Problemet med att man inte utnyttjar M_solution till fullo är att dokumenten för kvalitetskontroller 

inte lagras, man kan därför inte på ledningen se att kontrollerna görs så som man kom överens om, 

vilket ökar risken att företaget måste betala viten gentemot kund. 

Vidare uppstår ett problem i att kvalitetskontrollerna inte lagras på en databas som möjliggör att 

man kan följa upp och se historik på kontrollerna och därigenom använda statistiken för 

förbättringsarbete på driftsnivå. Då det i nuläget läggs samma mängd resurser för att göra 

kvalitetskontrollerna manuellt som via M_solution så missar man att använda data för kontrollerna 

till en förebyggande åtgärd. Vid säkerställande av god kvalitet på utfört arbete så minskar kostnaden 

för kvalitetskontroller och risken att få betala vite för uteblivna kvalitetskontroller. 

 Spilltid vid möten 

Resultat 

Uppfattningen finns hos personalen att man på företaget slösar mycket tid vid möten. Exempelvis 

kan det handla om att man strular med tekniska hjälpmedel, sena ankomster och onödiga 

diskussioner.   
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Analys 

Författarna har intrycket av att spilltid vid möten bör ses som en relativt stor kvalitetsbrist då den tid 

som slösas vid ett möte inte bara drabbar den enskilda medarbetaren men också alla mötets 

deltagare. Om man exempelvis har problem att koppla in en dator och väljer att göra det när alla är 

på plats blir tidsslöseriet multiplicerat med antalet deltagare. 

 Avsaknad av maskinregister 

Resultat 

Företaget har inte ett maskinregister vilket resulterar i att det saknas översikt på vilka maskiner man 

innehar. Man vet i nuläget om att det finns maskiner som inte fungerar men som man fortfarande 

har avtal på, men då man saknar ett register vet man inte om man betalar för dem eller inte. 

Analys 

I detta fall illustreras kostnaden av att sakna struktur på tydligast möjliga sätt då man på företaget 

faktiskt är medveten att man troligen betalar för något man inte kan utnyttja. 

 Outnyttjad kompetens mellan regioner 

Resultat 

Allianceplus Sverige erbjuder ett antal tjänster som enbart finns i enskilda regioner och alltså inte 

nationellt spridda. Exempel på dessa är en klottersaneringstjänst i Norrköping och utkörning av 

matkassar i Malmö. Företaget har en bra vinstmarginal på dessa två tjänster och den allmänna 

uppfattningen hos ledningen är att man även skulle kunna gå med vinst i övriga regioner om man 

etablerade tjänsterna där. 

Analys 

Då kompetensen redan finns inom företaget men inte utnyttjas för att etablera tjänsterna nationellt 

och att man inom ledningen ser potentialen i en nationell etablering men ändå inte genomför en 

sådan, så uppfattar författarna detta som ett slöseri av medarbetarnas kompetens. Dock skall man 

även beakta att etablering av en tjänst i ett nytt område kräver både tid och pengar. 

 Personalrotation 

Resultat 

Det vanligt förekommande på Allianceplus Sverige är att man när en anställning avslutas väljer att 

ersätta medarbetaren i fråga först efter denne har slutat. Då man har hög personalrotation på 

företaget så innebär det att det inte är ovanligt att personalstyrkan tillfälligt minskar. 

Analys 

När man det blir ett glapp mellan uppsägning och anställning missar man tillfället att för den 

nyanställda kunna använda den uppsagda som mentor och ta tillvara på de erfarenheter denne 

samlat på sig under sin anställning. Man har ofta investerat i kunskap hos personalen genom 

utbildningar och dylikt. Uppfattningen som skapats är att man ofta låter bli att ta tillvara 

kompetensen som den uppsagde samlat på sig, både i form av spetskompetens och kunskap kring 

vardagliga problem. 
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 Problem med datorer och kringutrustning 

Resultat 

Inom de berörda avdelningarna spenderar man en del av sin arbetsdag framför datorn. Vanligt 

förekommande problem med datorerna är att de låser sig, att man loggas ut slumpmässigt och i 

allmänhet tar datorn lång tid på att ladda program. Dessa problem varierar tidsmässigt för olika 

medarbetare, och kan i vissa fall röra sig uppåt mot flera timmar per dag. 

Analys 

Eftersom att problemen vanligtvis är korta men sker med hög frekvens så generar det ofta total 

ineffektivitet hos medarbetarna då de uppstår. Till och från kan det även ske att man blir tvungen att 

sitta långa stunder i telefon med företagets it-supportleverantör. Författarna menar på att även detta 

problem är en dold kvalitetsbristkostnad då man trots att frustration uppstår valt att på vissa håll 

acceptera detta problem som en del av det dagliga arbetet. 

 Resor p g a centraliserad kompetens 

Resultat 

På huvudkontoret finns kompetens och avdelningar som inte finns på andra regioner. Detta medför 

att man inom vissa roller får resa mycket. Restiden i sig blir ofta en tid av ineffektivitet. 

Analys 

Författarna anser detta vara en tvetydig kvalitetsbrist av den anledningen att resandet i sig är en 

onödig aktivitet men samtidigt också valt att centralisera kompetensen i ett ekonomiskt syfte. 

 Platsbrist för kundsamordnare 

Resultat 

Vid tidrapportering för kundsamordnare uppstår platsbrist vid datorerna på huvudkontoret då man 

skall registrera siffrorna. Som en följd av detta uppstår det köbildning och onödig väntan i samband 

med att kundsamordnarna måste vänta på att en dator blir ledig. 

Analys 

Då detta problem ofta sker vid månadsslutet när bokslutet skall göras kan det få förödande 

konsekvenser vid eventuella störningar. Platsbristen blir därmed en riskfaktor som i värsta fall kan 

medföra att hela bokslutsprocessen blir försenad. 

5.2 Konsekvenser och dess bakomliggande kvalitetsbrister 

Nedan följer några av de konsekvenser av kvalitetsbrister som företaget själva ser som extra 

intressanta. Siffrorna presenteras separat hos företaget. 

 Tappade intäkter i form av förlorade kunder 

Att man förlorar kunder kan härledas till en mängd av de kvalitetsbrister som upptäckts på företaget. 

Tidsbrist antas vara en av de bidragande faktorerna då serviceområdescheferna får jobba med att 

”släcka bränder”, som man uttrycker det på företaget, vilket leder till att de tappar tid för 

kundomsorg. 

Även det faktum att man saknar ett strukturerat avtalsregister kan bidra till att man tappar översikt 

både om man ligger på en rimlig prisbild och erbjuder rätt tjänster till kunderna, men även att man 
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inte ser när avtalet löper ut och således missar att ingå i nya avtal med kund innan de gamla löper ut 

och de blir fria att söka en ny leverantör.  

 Kostnad för mertid och övertid 

Kostnad för mer- och övertid anses som kännbara kostnader på företaget. Detta kan bero på till 

exempel att man, som tidigare nämnt i rapporten, saknar tydliga rutiner för hur överlämningen från 

säljavdelningen ska gå till, vilket kan medföra att man på driftsavdelningen utför ett för omfattande 

arbete hos kund för att inte riskera att missa något som ”antagligen” ingår i avtalet. Problemet skulle 

även kunna grunda sig i det faktum att man helt enkelt inte har tid att som servicechef räkna på hur 

många timmar man behöver respektive medarbetare på varje objekt och får därför svårt att sätta en 

rimlig procentuell anställningsgrad. 

 Missade försäljningsintäkter 

Den tid som läggs på onödigt arbete och väntan på säljavdelningen kan ses som förlorad potentiell 

säljtid. Teoretiskt sett så bör man kunna ta fram hur stora intäkter man som säljare får in på en 

timme, sett till hur mycket effektiv arbetstid man har per år. Genom detta bör man kunna räkna ut 

hur mycket mer man hade tjänat om onödigt arbete och väntan varit noll minuter per dag.  
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5.3  De kostnadsmätta kvalitetsbristkostnaderna 

Nedan framgår de kostnadsberäknade kvalitetsbristkostnaderna på Allianceplus Sverige som 

författarna tillsammans med handledaren på företaget har kommit överens om att räkna på. Av 

konfidentiella skäl visas endast den procentuella fördelningen av de beräknade 

kvalitetsbristkostnaderna.  

 

 

5.4 Helhetsanalys av kvalitetsbristerna 

Många av de brister som förekommer i Allianceplus Sverige grundar sig i en avsaknad av standard 

och rutiner. När det blir otydligt vad man ska göra eller var saker finns så läggs gärna resurser på 

själva letandet och funderandet snarare än huvuduppgiften. När man förvärvar ny personal antingen 

genom rekrytering eller förvärv av andra bolag har författarna fått bilden av att man inte får en nog 

tydlig beskrivning vilket ansvar man har, vilka hjälpmedel som finns och hur ens eget arbete 

påverkar övriga i organisationen. I nuläget är det dock svårt att sätta upp en standardiserad 

arbetsbeskrivning för ny personal då man i delar av företaget saknar standard att förhålla sig till. 

Att man ofta får direktivet att kliva ut i arbetet och lära sig efter vägen gör att man många gånger 

behöver lägga onödigt mycket tid på att själv lära sig sådant som borde finnas dokumenterat från 

övriga medarbetares tidigare misstag och erfarenheter. Den bristande dokumentationen av misstag 

som tidigare gjorts medför att man utsätts för samma onödiga arbete flera gånger om trots att detta 

med den erfarenhet man har hade kunnat förebyggas. 

Mycket tid slösas på att hitta rätt på dokument och att vända sig till rätt person med frågor. Denna 

problematik kan som enskild medarbetare vara lätt att blunda för då man kanske inte ser storleken 

på problemet vilket kan vara bidragande till att åtgärder inte har vidtagits. Utifrån svaren vid den 

kvantitativa undersökningen framkom att ungefär en femtedel av den tid som spenderades på väntan 

och onödigt arbete berodde just på svårigheter att hitta rätt (se figur 6.). 

Figur 6. Tidfördelning av onödigt arbete och väntan 
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De dominerande kvalitetsbristkostnaderna gällande väntan och onödigt arbete återfinns inom IT, 

detta både genom onödigt arbete på grund av de olika program man arbetar med inte kommunicerar 

med varandra som står för 35 procent inom nämnd kategori samt väntan vid problem med IT-

hjälpmedel som motsvarar 23 procent. 

Problematiken som nu har uppstått i företaget är att onödigt arbete förhindrar en från att 

vidareutveckla företaget inom de bristande områdena. Till exempel har man en business controller 

som får arbeta med att få siffror i bokföringen att stämma, snarare än att analysera verksamheten 

utifrån dessa. Man har en lönechef som har påbörjat ett företags-GEM som man inte hinner arbeta 

vidare på och en IT-ansvarig som får arbeta mer med att lösa tillfälliga IT-problem istället för att 

utveckla de system och hjälpmedel man idag använder. 

Tidsbristen som uppstår drabbar slutligen kunderna då de som arbetar som serviceområdesansvariga 

inte får möjlighet att arbeta med kundkontakt i den omfattning som är önskvärd. 

Då denna rapport har fokuserat på ledningen och stödprocesserna kring kärnverksamheten så har 

endast ”kundbesök i reaktivt syfte” identifierats som en extern felkostnad, dock vill författarna 

belysa att många av de interna felkostnaderna på ett eller annat sätt kan ligga till grund för de 

externa. 

I likhet med teorin runt att de flesta kvalitetsbristerna i ett tjänsteföretag är dolda kvalitetsbrister så 

är den största delen av de identifierade kvalitetsbristerna på Allianceplus Sverige dolda sådana. Med 

det menar man kvalitetsbrister som inte orsakar enskilda större problem utan i allmänhet gör 

verksamheten mindre effektiv (3.2.2). Förhoppningen är att när de dolda problemen nu ”lyfts upp 

över ytan” i denna rapport ska medföra att företaget får möjlighet att förbättra sina interna processer 

och på så sätt få en bättre totalkvalitet.  
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6  Slutsats 

Författarna har under arbetets gång främst märkt att det mål man har suttit upp inte varit tydligt 

nog, vilket har lett till att tid har spenderats för att komma fram till vad man egentligen vill uppnå 

resultatmässigt. 

Då målet är skrivet på det sätt som det är, så går det mycket väl att tolka det som att målet är 

uppfyllt. Däremot upplever författarna att man med bättre tidsmässiga förutsättningar hade kunnat 

kostnadsmäta inom fler problemområden. 

Förhoppningen fanns vid examensarbetets början att man skulle kunna göra en mätning på 

majoriteten av de identifierade kvalitetsbristerna, detta vart dock begränsat till slöserier i form av 

onödigt arbete och väntan. Bland dessa olika slöserier vart IT-relaterade problem den största 

kostnadsposten vilket författarna anser till viss del vara ett resultat av de övriga tidslöserierna då tid 

inte finns att förbättra inom detta område. 

Då examensarbetet kom att handla om ledningen och stödfunktioner i företaget så resulterade, som 

tidigare nämnt detta i att majoriteten av de identifierade kvalitetsbristerna tillhörde de interna. 

Författarna menar att en indelning efter Feigenbaums traditionella indelning hade blivit mer 

användbar om man fokuserat på hela verksamheten. 

För att genom de kvalitativa intervjuerna lyckas ställa rätt frågor för att identifiera de brister som 

existerar på företaget har ”De 7 + 1 slöserierna” varit till hjälp för att förstå vad som skulle kunna 

betraktas som kvalitetsbrister. Dock tror författarna att man med någon typ av studiebesök på 

respektive avdelning hade kunnat identifiera fler kvalitetsbristkostnader. 

Likt problematiken som upptäckts på företaget fick författarna direktivet att ”kavla upp ärmarna och 

börja arbeta” vilket gjorde att mycket tid lades i början för att komma fram till vad man behövde för 

information och från vilka källor den skulle komma. Den primärdatainsamlingsmetod som valdes 

för att identifiera kvalitetsbristerna tog en stor del av den avsatta tiden för examensjobbet, vilket i sig 

kan ha lett till att datainsamlingen för resursförbrukning blivit lidande. 

Med mer tid avsatt för datainsamling till resursförbrukning hade författarna kunnat få en högre 

reliabilitet på beräkningarna av kvalitetsbristerna genom mer noggranna mätningar. Då författarna 

inte haft tid att mäta allt som man velat mäta så vill författarna påstå att även validiteten skall tas 

med en nypa salt. 

För att öka förståelsen för kvalitetsbrister och dess konsekvenser hos medarbetarna har 

intervjuernas respondenter fått en kort presentation av vad kvalitetsbristkostnader är för något. 

Vidare anser författarna att läsning av det teoretiska materialet tillsammans med de identifierade 

kvalitetsbristerna bör kunna ligga till grund för medarbetarnas ökade förståelse. 

6.1 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Författarna vill rekommendera företaget att ta fram statistik och data rörande de identifierade 

kvalitetsbristerna för att på så sätt få en bättre helhetsbild av hur mycket kvalitetsbristerna egentligen 

kostar. Siffror inom onödigt arbete och väntan är i nuläget baserade på ett utvalt antal medarbetares 

uppskattning. Här bör man för att öka reliabiliteten samt validiteten istället förlita sig på mätningar 

rörande de identifierade kvalitetsbristerna. 
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Författarna rekommenderar även att Allianceplus Sverige med hjälp av rapporten och övrigt material 

utbildar sina medarbetare så att man inom organisationen kan upptäcka kvalitetsbrister som annars 

inte skulle komma upp till ytan.  
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Marie Egertz    Servicechef 

 

Pernilla Eriksson   HR-chef 

 

Samy Khraisat   Kalkylexpert 

 

Sari Johansson   Ekonom 

 

Susanna Dörlich   Ekonom 

 

Tobias Fuchs    Business controller
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