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Sammanfattning 
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Ekonomistyrning EKC 362, VT 2006 
 
Författare: Mariann Aracsi, Emma Brentel, Åse Ottey 
Handledare: Erik Rosell 
 
Titel: Kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretag 

 
Bakgrund: De förluster som uppstår på grund av att ett företags produkter och processer 

inte är fullkomliga kallas för kvalitetsbristkostnader. Teorin behandlar 

kvalitetsbristkostnader främst ur ett tillverkande företags perspektiv och menar på att 

ytterst få kvalitetsbristkostnader är kända i tjänsteföretag då de flesta av dessa är dolda.  

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetet med kvalitetsbristkostnader i 

tjänsteföretag samt att undersöka skillnader mellan praktik och teori gällande problem 

med kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretag. 

 

Avgränsningar: Vi har avgränsat oss till transportbranschen.  

 

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie som gjorts med hjälp av två fallföretag. Det 

empiriska materialet har samlats in främst genom samtalsintervjuer. Materialet har sedan 

utifrån en djupare teoretisk förståelse analyserats. 

 

Slutsatser: Det är fullt möjligt för tjänsteföretag att särskilja många av sina 

kvalitetsbrister och därmed är inte tjänsteföretagens kvalitetsbrister dolda i lika stor 

utsträckning som teorin hävdar. Att hindret med identifiering och mätning har 

överkommits gör att det fortsatta kvalitetsbristarbetet kan fortlöpa i enlighet med teorin. 

Vi har funnit att tjänsteföretag däremot inte arbetar med begreppet kvalitetsbristkostnader 

och inte heller översätter bristerna till monetära termer då det viktiga är att se kvalitet och 

dess brister ur kundens perspektiv.  

 

 



 
 

Förslag till fortsatt forskning: Gå in på djupet i ett tjänsteföretag/transportföretag och 

kartlägga dess processer och utifrån det hitta dolda kvalitetsbristkostnader. Det vore 

också intressant att genomföra samma undersökning som vi gjort fast i en annan bransch. 
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1. Inledning 
____________________________________________________________  

Inledningskapitlet är en introduktion till det ämne studien behandlar. Här beskrivs även 
de definitioner som behövs för studien och varför vi valt att fördjupa oss i just detta 
ämne. 
____________________________________________________________  

1.1 Bakgrund 
Att uppnå högre kvalitet förknippades förr ofta med höga kostnader1. Sedan 1980-talet 

har intresset för kvalitet ökat drastiskt, då man insett att kvalitet är kopplat till det som 

kunden vill ha och är beredd att betala för. Samtidigt som kunden tillfredställs elimineras 

onödiga kostnader och verksamhetens processer förbättras. Högre kvalitet leder till ökad 

produktivitet, lägre kostnader och ofta ökad efterfrågan på företagets varor och tjänster. 

Idag strävar de flesta företag efter att öka kundnöjdheten och minska kostnaderna i hela 

verksamheten2. 

  

Kvalitet är ett brett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Vi har valt 

definitionen ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar”3.  

 

Kvalitet har alltid ansetts vara viktigt, men synen på det har förändrats. På 1980-talet 

mättes ofta produktkvalitet genom att se vilka producerade enheter som inte uppfyllde 

förutbestämda krav. Detta mått var dock många gånger otillräckligt eftersom det 

fortfarande kunde finnas förbättringspotential trots att inga fel gjordes4. Detta benämns 

kvalitetskontroll. Under de senaste årtiondena har detta tillvägagångssätt övergetts för att 

redan i tillverkningsprocessen uppmärksamma fel så att justeringar kunde göras i ett 

tidigare skede. Detta kallas för kvalitetsstyrning av tillverkningsprocessen. 

 
1 Feigenbaum, A.V., 1991. s. 109 
2 Sörqvist, L., 2001. s. 5 
3 Bergman, B. & Klefsjö, B., 2001. s. 23 
4 Bergman, B. & Klefsjö, B., 2001. s. 62 
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Kvalitetssäkring blev nästa steg i utvecklingen vilket innebär att kvalitetskontrollen 

fokuserades på rutiner och metoder innan tillverkningsprocessen startades. Dagens 

kvalitetsarbete fokuserar på ständiga förbättringar, det vill säga kvalitetsutveckling. Detta 

omfattar samtliga ovannämnda faser. Kvalitetsutveckling syftar bland annat till att 

systematiskt ta reda på kundernas önskemål och krav5.  

 

Det finns en direkt korrelation mellan kvalitet och lönsamhet, högre kvalitet leder till 

lägre kostnader och vinsten ökar. Att producera produkter och tjänster av hög kvalitet är 

kostnadseffektivt och att granska kostnader för kvalitet är en av de mest viktiga 

parametrarna för att uppnå god kvalitet6. Ökad kvalitet ger nöjdare kunder, vilket i sin tur 

ger ökade intäkter. Omvänt gäller att bristande kvalitet leder till ökade kostnader. 

Otillfredsställande kvalitet innebär att resurserna inte utnyttjas på ett optimalt sätt. Det 

innefattar material-, arbetskraft- och maskinkapacitetsslöseri, vilket i sin tur medför 

ökade kostnader7.  

 

Kvalitet är svårt att kvantifiera och av den anledningen blir arbetet svåra att motivera. För 

att få motivation till kvalitetsarbetet i en verksamhet behöver kostnaderna för bristande 

kvalitet lyftas fram8. Juran var en av de första att betona kostnader i samband med 

kvalitet9. Begreppet kvalitetskostnader uppkom under 1950-talet och tolkningen var allt 

från att hålla en viss nivå på kvalitet, till extra kostnader som uppkom på grund av dålig 

kvalitet. Juran tolkar begreppet som det senare10. Den svenska översättningen 

kvalitetskostnader tycktes vara olämplig då det signalerade att det var kvalitet som 

kostade. Därför introducerades begreppet kvalitetsbristkostnader11.  Jurans definition blev 

kritiserad för att den tycktes vara för vid då vissa icke värdeskapande kostnader som 

traditionellt inte relaterar till kvalitet skulle ses som kvalitetsbristkostnader. Sörqvist 

rekommenderar istället att kvalitetsbristkostnader definieras enligt följande; ”de totala 

 
5 Bergman, B. & Klefsjö, B., 2001. s. 93 
6 Kazaz, A. et al., 2005. s. 1357 
7 Feigenbaum, A.V., 1991. s. 109 
8 SFK, 1993. sid. 2 
9 Bergman, B. & Klefsjö, B., 2001. s. 62 
10 Juran, J.M. & Gryna, F.M, 1993. s. 16 
11 Bergman, B. & Klefsjö, B., 2001. s. 64f 
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förluster som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är 

fullkomliga”. Detta för att inkludera kvalitetsbrister som påverkar både intäkter, 

kostnader och dessutom tillgångar12. Det är denna definition studien utgår ifrån. 

 

Det finns fyra olika kategorier av kvalitetsbristkostnader; interna, externa, övervakning 

och förebyggande. De interna är förluster som upptäcks innan leverans till kund, såsom 

kassationer, som kunden inte märker av. De externa kostnaderna, såsom reklamationer, 

uppkommer efter leverans till kund13. De förebyggande kostnaderna, såsom 

kvalitetssystem, är inte kostnader för bristande kvalitet utan en investering i bättre 

kvalitet. Övervakningskostnader innefattar kontroller så att rätt kvalitet levereras i alla 

led. Indelningen är gjord för att åskådliggöra att en ökning av de förebyggande 

kostnaderna leder till en minskning av de totala kvalitetsbristkostnaderna14.  

 

Kvalitetsbristkostnader kan liknas vid ett isberg där de som det finns kännedom om 

endast utgör toppen, exempelvis kassationer, omarbetningar och reklamationer15. 

Flertalet av dessa kvalitetsbristkostnader återfinns i produktionen och många av de dolda 

kvalitetsbristkostnaderna uppstår på tjänstemannasidan av verksamheten16. Detta medför 

att ytterst få kvalitetsbristkostnader är kända i tjänsteföretag17. Anledningen till det kan 

vara att de flesta kvalitetsbristkostnader ses som en normal del av verksamheten, då de är 

svåra att särskilja ur tjänsteföretag. Det kan vara svårt att urskilja kvalitetsbristkostnader 

från exempelvis redovisningen då de inte definieras som kvalitetsbristkostnader av 

företaget och därmed inte heller redovisas som det18.  

 

Kvalitetskravet från kunderna har ökat drastiskt i samband med det ökade 

tjänsteutnyttjandet det senast decenniet och graden av tillfredställelse har större betydelse 

 
12 Sörqvist, L, 2001. s.31f 
13 Sandholm, L, 2001. s. 188 
14 Sörqvist, L., 2001. s. 35f 
15 Juran, J.M. & Gryna, F.M, 1993. s. 23 
16 Sörqvist, L., 2001. s. 38f 
17 Campanella, J., 1990. s. 10 
18 Campanella, J., 1990. s. 43 
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vid tjänster än vid produkter19. Kvalitet och brister har större betydelse för tjänster än 

produkter, detta eftersom produktionen av tjänster skiljer sig på ett avgörande sätt från 

produktion av varor20, exempelvis konsumeras tjänster samtidigt som de produceras21  

 

Vilka förluster som ska anses som kvalitetsbristkostnader finns det fortfarande ingen 

allmängiltig modell över. När det gjorts försök till sådan identifiering har den vanligen 

blivit av en väldigt generell karaktär då kvalitetsbristkostnader i stor utsträckning är 

företagsspecifika. De kvalitetsbristskostnader som är identifierats är främst sådana som 

avser tillverkande företag, inte tjänsteföretag22. När man talar om kvalitetsbristkostnader 

är det främst ur ett tillverkande företags perspektiv, trots att kvalitetsbrister existerar även 

i tjänsteföretag, exempelvis i form av gods som kommer bort eller hotellrum som inte är 

klara i tid23. Undersökningar har visat att kvalitetsbristkostnader utgör mellan 10–20% av 

ett företags omsättning, en siffra som är ännu högre i tjänsteföretag, mellan 40-50%24. 

Kvalitetsarbetet har därmed stor betydelse för den ekonomiska situationen i ett företag25.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det blir mer och mer fokus på kunden och dess behov allteftersom konkurrensen på 

marknaden hårdnar. Att tillfredställa kundens krav på hög kvalitet blir mer påtagligt i 

tjänsteföretag då eventuella brister drabbar kunden mer direkt eftersom kvalitet uppstår 

när tjänsten utförs. 

 

Kvalitetsbristerna bör även ses ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är känt att 

kvalitetsbrister utgör en betydande del av omsättningen i alla företag och att den är till 

och med större i tjänsteföretag än i tillverkande företag. Detta är en av anledningarna att 

vi har valt att betona just tjänsteföretag.  

 
19 Feigenbaum, A.V., 1991. s. 31 
20 Gustavsson, B. et al., 1997. s. 7f 
21 Gummesson, E., 1993. s. 30  
22 Sörqvist, L., 2001. s. 58 
23 Campanella, J., 1990. s. 6f 
24 Bland, F.M. et al., 1998. s. 373 
25 Sörqvist, L, 2001. s. 21 
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Ständiga förbättringar krävs för att behålla kunderna och hålla sig kvar på marknaden. 

Utan att vara medveten om sina brister kan inga förbättringar uppnås. Då tjänster blir en 

allt större del av alla företag blir kvalitetsbristkostnader i samband med tjänster ännu 

viktigare att betona. Teorin menar dock på att merparten av kvalitetsbristkostnaderna i 

tjänsteföretag är dolda, då de oftast ses som en normal del av verksamheten. Eftersom de 

flesta av tjänsteföretagens kvalitetsbristkostnader påstås vara dolda behandlas dessa 

kostnader främst ur ett tillverkande företags perspektiv. I praktiken är det dock inte 

hållbart för tjänsteföretag att inte arbeta med sina brister. Detta skulle med andra ord 

innebära att de inte kan göra några förbättringar och därmed inte heller utveckla sin 

verksamhet.  

 

Att kvalitetsbristskostnader ses ur ett tillverkande företags perspektiv gör inte 

kostnaderna mindre viktiga för tjänsteföretag utan snarare tvärtom. 

Kvalitetsbristkostnader drabbar kunderna mer ”direkt” då kvalitet uppstår när tjänsten 

utförs.  

 

Självfallet jobbar även tjänsteföretag med kvalitetsbristskostnader på något sätt, men 

eftersom teorin påstår att kostnaderna är dolda och därmed inte kan arbetas med, vore det 

intressant att lyfta fram just tjänsteföretag. Vi vill undersöka hur deras arbete med 

kvalitetsbristkostnader ser ut. Samtidigt som undersökningen görs vill vi se huruvida den 

teori som finns främst stämmer överens med hur tjänsteföretagen arbetar.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur arbetar tjänsteföretag med kvalitetsbristkostnader? Hur skiljer sig praktiken från 

teorin när det gäller problem med kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretag?  
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva arbetet med kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretag 

samt att undersöka skillnader mellan praktik och teori gällande problem med 

kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretag. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till transportbranschen, då tjänsteföretag i allmänhet kan 

skilja sig enormt och arbetet med jämförelser och därmed analyser underlättas vid 

likartade företag. 
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2. Metod 
____________________________________________________________  

Metodavsnittet beskriver vilken metod vi valt och varför. Varje avsnitt omfattar en kort 
beskrivning av relevanta teoretiska begrepp, vilka val vi gjort och varför.  Vi redogör 
även för hur insamlingen av data gjorts och hur vi gått till väga för att höja studiens 
tillförlitlighet och trovärdighet.  
____________________________________________________________  

2.1 Undersökningsmetod 

2.1.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

Det finns två huvudformer av metoder inom samhällsvetenskaperna. Det som skiljer de åt 

är hur man använder sig av siffror och statistik26. Den kvantitativa metoden har som 

huvudsyfte att orsaksförklara olika fenomen och här används statistik och matematik 

flitigt27. Den kvalitativa metoden däremot syftar till att skapa en djupare förståelse för 

något28. Metoden innebär till skillnad från den kvantitativa en låg grad av formalisering29.  

 

2.1.2 Fallstudiemetoden 

En fallstudie är en undersökning av ett specifikt fenomen. Fallstudiemetoden är att 

föredra när frågor innehållande ”hur” och ”varför” ska besvaras, när undersökaren har lite 

kontroll över händelserna samt när ett nutida fenomen studeras30. Fallstudie passar 

därmed när en organisation ska studeras i dess befintliga omgivning där man inte har 

kontroll över ovidkommande faktorer. Oftast är det nödvändigt att jobba med många 

faktorer samtidigt och för att kunskapsmässigt kunna hantera de många upplysningar man 

kommer över måste antalet undersökningsenheter reduceras. Detta även för att 

resursmässigt kunna fullfölja hela undersökningsprocessen31.  

 
26 Holme, I. M., & Solvang, B.K., 1997. s. 13 
27 Andersen, I., 1998. s. 31 
28 Andersen, I., 1998. s. 31f 
29 Holme, I. M., & Solvang, B.K., 1997. s. 14 
30 Yin, R.K., 2003. s. 1ff 
31 Andersen, I., 1998. s. 126f 
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Fallstudier har dock betraktats som mindre önskvärda eftersom det finns risk för att 

undersökaren är slarvig, påverkar resultaten eller inte följer något systematisk 

tillvägagångssätt. Undersökaren bör därför sträva efter att redovisa all bevisning 

objektivt. Annan kritik mot fallstudier är huruvida det går att generalisera utifrån dessa 

studier. Målet med fallstudier är dock inte att göra en generalisering om populationen, 

utan att vidareutveckla och generalisera teorier. Ytterliggare kritik är att fallstudier är för 

tidskrävande och resulterar i många och svårtolkade dokument. Detta behöver dock inte 

vara fallet32. Fallstudier bör inte förväxlas med den kvalitativa metoden, utan en fallstudie 

kan baseras på en blandning av kvantitativa och kvalitativa bevis33. 

 

Om en enda enhet undersöks benämns detta enskild fallstudie34. En enskild fallstudie är 

lämplig till exempel när en välformulerad teori ska testas, om en fallstudie representerar 

ett extremt eller unikt fall, eller om en fallstudie är typisk eller representativ för 

allmänheten35. Risken med att utföra en fallstudie är att den valda enheten visar sig vara 

annorlunda än man från början trott. Om istället flera enheter undersöks kallas det för en 

multipel fallstudie36. Genom att undersöka fler enheter ökar chansen att dra bättre 

analytiska slutsatser37.  

 

För att kunna beskriva hur tjänsteföretag praktiskt arbetar med kvalitetsbristkostnader 

måste en grundlig studie göras. Det är genom den kvalitativa metoden som man kan gå 

djupare in på detaljerna kring kvalitetsarbetet och kostnaderna i samband med brister i 

kvaliteten för att sedan kunna redogöra hur arbetet ser ut i tjänsteföretag. Det optimala 

hade varit att grundligt undersöka många tjänsteföretag för att kunna dra generella 

slutsatser, men det hade varit för tidskrävande för denna studiens omfattning. Den 

kvantitativa metoden är inte lämplig för studiens syfte då den innebär att göra 

 
32 Yin, R.K., 2003. s. 10f 
33 Yin, R.K., 2003. s. 14f 
34 Andersen, I., 1998. s.130 
35 Yin, R.K., 2003. s. 40ff 
36 Andersen, I., 1998. s.130 
37 Yin, R.K., 2003. s. 53 
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undersökningen på ett stort antal företag för att sedan generalisera populationen. Därför 

har vi valt att basera vår studie på en fallstudie innefattande två fallföretag, det vill säga 

en multipel studie med den kvalitativa metoden. 

 

2.2 Datainsamling 

Datainsamlingstekniker delas in i olika kriterier såsom kvantitativ – kvalitativ och 

primära – sekundära38. Data kan vara antingen kvantitativ eller kvalitativ, skillnaden är 

användningen av tal. Kvantitativa data är mängdbestämda/talmässiga data såsom 

personers längd i meter eller BNP i kronor. Kvalitativa data är artbestämda, till exempel 

referat från ett företagsledningsmöte eller inspelade intervjuer39. Primärdata är insamlad 

av forskaren själv, medan sekundärdata har samlats in av andra personer40. 

 

Data till fallstudier kan hämtas från sex olika källor. Dokumentation är av relevans för 

alla fallstudier. Vid användandet av denna källa är det av högsta vikt att vara källkritisk. 

Arkiverat material återfinns ofta i form av datafiler och register. Ofta rör sig det om stora 

kvantiteter data och det är viktigt att vara medveten om att det inte alltid är lämpligt att 

utan vidare ta specifika data ur sitt sammanhang. Direkta observationer kan ge användbar 

och specifik information om just vårt fall. Att fler än en person är med och observerar är 

att rekommendera, för att höja studiens trovärdighet. Deltagande observationer ger 

möjlighet att få tillgång till svåråtkomlig information, men är inte problemfria då 

objektiviteten minskar på grund av att observatören då har andra uppgifter än att bara 

iaktta. Fysiska föremål kan insamlas under en observation för att stärka beskrivningen av 

fallet. Detta är dock ovanligt. Intervjuer är en av de viktigaste källorna för fallstudier och 

kan utföras på ett flertal sätt41. 

 

De företag som har behandlats i denna uppsats är tjänsteföretagen Schenker AB och DHL 

AB. Dessa företag verkar inom samma bransch, vilket är ett medvetet val då 
 

38 Andersen, I., 1998. s. 150  
39 Andersen, I., 1998. s. 24 
40 Andersen, I., 1998. s. 150  
41 Yin, R.K., 2003. s. 85ff 
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tjänsteföretag i allmänhet kan skilja sig enormt och arbetet med jämförelser och därmed 

analyser underlättas vid likartade företag. De valda företagen är väldigt stora och 

uppdelade i distrikt. Vi har därför valt att titta på arbetet med kvalitetsbristkostnader på 

en lägre nivå, i vårt fall Växjödistriktet som ligger i närheten vilket underlättar utförandet 

av studien. Att vi har valt att studera på distriktsnivå är även på grund av att det är på den 

nivån som det dagliga arbetet med kvalitet utförs, även om kvalitetsmålen bestämts från 

huvudkontoret. Att alla distrikt är uppbyggda på samma sätt gör också att de slutsatser vi 

drar inte skulle bli annorlunda om vi hade undersökt ett annat distrikt. Vi har valt att 

intervjua de ansvariga för kvalitetsarbetet på distriktsnivå samt ekonomiansvariga som 

arbetar praktiskt med dessa kostnader.  

 

Vår primärdata utgörs främst av information som vi samlat in genom intervjuer samt 

mailkontakt. Vår sekundärdata är en blandning av kvantitativ och kvalitativ data och 

består av dokumentationer i form av litteratur och vetenskapliga artiklar. De sökord vi 

använt oss av gällande litteratur och vetenskapliga artiklar är följande: kvalitet, quality, 

kvalitetsbristkostnader, quality costing, cost of quality, cost of poor quality, follow-up, 

Deming cycle, tjänstekvalitet, service och service industry. De vetenskapliga artiklarna 

hittade vi genom Växjö Universitetsbiblioteks databaser Business Source Premier - 

(EBSCO), ELIN@Växjö och Emerald. Vi har även använt oss av sekundär data i form av 

företagens hemsidor och även diverse rapporter för att få en bättre inblick i företagens 

arbete. Dessa rapporter har vi dock inte publicerat i arbetet på grund av att de är 

konfidentiella. Vid första mötet med Schenker fick vi även tillgång till deras interna 

hemsida där det finns mycket information om deras mätningar av kvalitetsbristkostnader. 

Även denna information är konfidentiell.  

 

2.3 Intervjuer 

Genom att genomföra intervjuerna ges möjlighet att gå in på djupet i ett forskningsämne, 

vilket behövs vid fallstudier då målet är utveckling och generalisering av befintlig teori. 
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Genom intervjuer fås tillgång till större mängd individdata, bortfallsrisken minskar samt 

svaren blir mer nyanserade42. 

 

Det finns olika former av intervjuer. Den standardiserade intervjun är den vanligaste 

kvantitativa tekniken43. Där ställs samma frågor till samtliga individer, detta för att höja 

tillförlitligheten och jämförbarheten44. Den icke-standardiserade intervjuformen används 

ofta för att få en djupare förståelse av en persons beteende, motiv och personlighet. Detta 

ställer höga krav på intervjuaren som både ska lyssna, tolka svaren och ställa fördjupande 

frågor45. Det finns en mellanform som benämns samtalsintervju, som kräver en djupare 

förståelse av det ämne som ska undersökas. I en samtalsintervju diskuteras därför 

bestämda ämnen och teman i former som liknar ett vanligt samtal, men den intervjuade 

personen bidrar med det personliga innehållet. En standardiserad intervju tenderar att 

vara mindre objektiv, det vill säga intervjuarens sätt att intervjua kan påverka svaren46. 

Svaren kan även påverkas av tillfälliga upplevelser hos intervjupersonen, såsom sjukdom, 

samt omgivningen och situationen vid intervjun. Dessa faktorer påverkar reliabiliteten i 

intervjun47. 

 

Vi har genomfört personliga intervjuer på företagen. Samtalsintervjun ligger till grund för 

utformningen av intervjuerna.  Vid intervjuerna utgick vi ifrån en mall med 

förutbestämda frågor. Frågorna var öppna, det vill säga inga förutbestämda 

svarsalternativ fanns och vi lät svaret på förgående fråga avgöra utformningen av 

följdfrågan. Öppna frågor var viktiga i vårt fall för att undvika att den intervjuade 

personen skulle bli låst vid hur den skulle svara. Vi har även försökt att inte ställa ledande 

frågor för att undvika intervjuareffekten. För att kunna göra jämförelser mellan de två 

företagen var det viktigt att frågorna inte skiljde sig åt allt för mycket. Hela gruppen har 

deltagit vid samtliga intervjuer och alla har fört anteckningar.  

 
42 Rosengren, K-E. & Arvidson, P., 2002. s. 159 
43 Andersen, I., 1998. s. 163  
44 Rosengren, K-E. & Arvidson, P., 2002. s. 143 
45 Andersen, I., 1998. s. 161  
46 Rosengren, K-E. & Arvidson, P., 2002. s. 144f 
47 Rosengren, K-E. & Arvidson, P., 2002. s. 199 
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2.4 Studiens kvalitet 

En studies säkerhet bygger på validitet och reliabilitet. Validitetsbegreppet innehåller 

giltighet och relevans. Giltighet syftar till den generella överensstämmelsen mellan teori 

och empiri. Relevansen innebär att mäta det som avses att mätas. Reliabiliteten, 

tillförlitligheten, anger i hur hög grad resultat från mätningar påverkas av tillfälligheter 

och hur exakta mätningarna är48. En studie ska kunna upprepas och ge samma resultat49.  

 

Det finns tre principer för att höja validiteten och reliabiliteten i en fallstudies bevisning. 

Den första principen rör användandet av flera källor, vilket är extra viktigt vid fallstudier. 

Detta för att få olika infallsvinklar och stärka sin undersökning. Den andra principen 

handlar om hur den insamlade datan organiseras och dokumenteras. Dokumentationen är 

viktig för att läsaren lättare ska få en överblick över studiens bevisning. Den sista 

principen är till för att öka reliabiliteten i informationen genom att läsaren ska kunna följa 

bevisningen från frågeställningen till slutsatserna50. 

 

Kvalitetsbristkostnad är ett mångfacetterat begrepp och genom fallstudiemetoden gavs vi 

möjlighet till en personlig dialog som krävs för att kunna genomföra studien. Genom 

exempelvis den kvantitativa metoden med enkätutskickningar finns det risk att företagen 

inte uppfattar frågorna på ett korrekt sätt, vilket hade försämrat studiens kvalitet. 

 

För att ytterliggare säkra studiens kvalitet har vi använt oss av flera källor och både 

primär och sekundär data. När vi genomfört intervjuerna har vi medvetet valt personer 

som är väl insatta i vårt valda område. För att försäkra oss om att vi har uppfattat 

informationen från intervjuerna på ett korrekt sätt, har vi skickat sammanställningen av 

intervjuerna till de berörda för eventuella ändringar, tillägg och förklaringar. För att höja 

trovärdigheten i vår studie och för att läsaren ska kunna följa bevisningen från 

 
48 Andersen, I., 1998. s. 85 
49 Yin, R.K., 2003. s. 34 
50 Yin, R.K., 2003. s. 97ff 
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frågeställning till slutsatser har vi gjort en databas, där vi samlat allt vårt material. Genom 

detta ska det vara möjligt för läsaren att kunna göra om vår undersökning och komma 

fram till samma resultat som vi. 
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3. Teoretisk referensram 
____________________________________________________________  

Avsnittet behandlar teori relevant för det valda ämnet. Först berörs tjänstekvalitet följt 
av teori gällande kvalitetsbriskostnader. Kapitlet avslutas med teori om mätning och 
förbättringsarbetet i samband med kvalitetsbristkostnader.  
____________________________________________________________  

3.1 Kvalitet 

Vi definierade tidigare kvalitet som en produkts förmåga att tillfredställa, och helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar. Ur denna definition kan utläsas att 

kundbegreppet är centralt51. Kvalitet utgår ifrån kunden och därmed är kund ett begrepp 

som bör definieras vilket görs i studien enligt följande: ”En kund är alla som på något 

sätt påverkas av produkterna eller verksamheten”52.  

 

3.2 Kvalitet och dess brister i tjänsteföretag 

Det var först under 1970-talet som tjänstekvalitet började uppmärksammas och ses som 

ett eget forskningsområde. Detta på grund av expansionen av olika sorters 

tjänsteverksamheter i hela den industrialiserade världen.  Produktion av tjänster skiljer sig 

på ett avgörande sätt från produktion av varor53. Detta för att det finns särskilda 

egenskaper som kännetecknar tjänster, till exempel att de är immateriella, de sällan kan 

överlåtas, de konsumeras samtidigt som de produceras, de kan inte återsäljas eller lagras 

samt att kunden oftast är delaktig i produktionsprocessen54. 

 

Ur ett tjänsteperspektiv kan inte fokus enbart ligga på kunden, utan bör även ligga på de 

anställda och ledningen. Detta för att dessa aktörer tillsammans är vägen till att uppnå 

total kvalitet. Hamnar fokus enbart på kunden bortses till exempel från kunskapen hos de 

 
51 Bergman, B. & Klefsjö, B., 2001. s. 23 
52 Juran, J.M., 1993. s. 3 
53 Gustavsson, B. et al., 1997. s. 7f 
54 Gummesson, E., 1993. s. 30 
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anställda vilket kan vara avgörande för utfallet av tjänsten55. Det är ofta i personliga 

möten mellan anställd och kund som en tjänst produceras och därför bedöms kvaliteten 

vid uppkomsten. Kvalitet berör därmed alla i företaget56. Personalen har större betydelse i 

tjänsteverksamheter än i tillverkande företag, då den mänskliga resursen på ett avgörande 

sätt bidrar till verksamhetens framgång57. Det är ledningens uppgift att möjliggöra att 

personalen kan utföra ett bra arbete58.  

 

I tillverkande företag kan kvalitetsvariationer och fel kontrolleras och reduceras internt, 

med andra ord, felen kan rättas till innan de når kunden59. Detta kan inte göras i samma 

utsträckning i tjänsteföretag och därför varierar kvaliteten vid tjänsteproduktion mer än 

vid tillverkning60. Variationen kan förklaras genom beroendet av personen som utför 

tjänsten, det vill säga den mänskliga faktorns påverkan. Även svårigheten att 

standardisera utförandet av en tjänst och oförmågan att kontrollera omgivningen bidrar 

till variationen61. 

 

Kundens upplevelse av kvaliteten hos tjänster påverkas bland annat av följande faktorer: 

hur pålitlig tjänsteleverantören är med att utföra det som utlovats, hur 

tjänsteleverantörens konstruktiva reaktion är, det vill säga dennes vilja och förmåga att 

anpassa sig till kunden, hur trovärdig och kunnig leverantören är62 samt 

återställningsförmåga där tjänsteproducenten ska märka om något gått fel och aktivt 

arbeta för att rätta till felet63. Då det finns stora skillnader mellan olika typer av tjänster 

påverkas kvalitetsupplevelsen olika och faktorerna blir specifika beroende på tjänst64. 

Genom att ha faktorerna i åtanke kan företag förbättra tjänsternas kvalitet. Det handlar 

 
55 Gustavsson, B. et al., 1997. s. 9ff 
56 Edvardsson, B. et al., 1998. s. 43 
57 Gustavsson, B. et al., 1997. s. 40f 
58 Gustavsson, B. et al., 1997. s. 70 
59 Dale, B.G. et al., 1997. s. 246 
60 Gustavsson, B. et al., 1997. s. 40f 
61 Dale, B.G. et al., 1997. s. 244 
62 Gustavsson, B. et al., 1997. s. 21f 
63 Edvardsson, B. et al., 1998. s. 53 
64 Gustavsson, B. et al., 1997. s. 21f 
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dock om att anpassa tjänsten till kundens förväntningar65. Oftast leder en fördjupad 

kundkontakt till ökad kvalitet, effektivitet och lojalitet66. 

 

3.3 Kvalitetsbristkostnader 

Det är när en vara eller tjänst inte uppfyller en kunds samtliga behov som kvalitetsbrister 

uppstår och därför bör brister primärt ses ur kundens perspektiv. Hur kunden uppfattar 

kvaliteten respektive bristerna hos en produkt beror på hur väl produkten uppfyller 

kundens förväntningar. Kundens upplevelse av kvalitetsbrister beror också på de 

alternativa varor och tjänster som erbjuds på marknaden. Om konkurrenter plötsligt 

erbjuder en högre kvalitetsnivå, förändras kundens kvalitetskrav. Sammanvägningen av 

kvaliteten som erbjuds samt kvalitetens betydelse för kunden är det som utgör den totala 

kvalitetsnivån. Avvikelser från denna nivå ses som brister67.  

 

3.3.1 Indelning av kvalitetsbristkostnader 

Kvalitetsbristkostnader kan delas in i två huvudgrupper, kontrollkostnader och kostnader 

vid brister i kontroll68. Kontroll av kvalitet innebär att försäkra sig om hög kvalitet69. Det 

är ledningens uppgift att se till att arbetet med kvalitet fungerar så att kontrollerna blir så 

få som möjligt70. Kontrollkostnader är mätbara i två segment: förebyggande kostnader, 

som ska eliminerar defekter och se till att fel undviks, och övervakningskostnader, som 

innefattar inspektioner, tester och kvalitetsutvärdering. Att förebygga fel innan produkten 

kommit till kunden är det klart lämpligaste tillvägagångssättet för att minska kontroll och 

kvalitetsbristkostnader. Det är alltid billigast, minst tidskrävande och den minst 

problemfyllda metoden för att erbjuda kvalitetsprodukter. Övervakningskostnader 

inkluderar alla kostnader associerade med mätning, utvärdering och övervakning71. 

 
65 Gustavsson, B. et al., 1997. s. 24f 
66 Gustavsson, B. et al., 1997. s. 31 
67 Sörqvist, L., 2001. s. 53f 
68 Feigenbaum, A.V., 1991. s. 110f 
69 Gustavsson, B. et al., 1997. s. 78f 
70 Söderstedt, E., 1995. s. 82 
71 Kazaz, A. et al., 2005. s. 1357 
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Kostnader vid brister i kontrollen å andra sidan orsakas av produkter som inte möter 

kvalitetskraven och utgör företagets största kvalitetsbristkostnader. Även dessa kan mätas 

i två segment: interna kvalitetsbristkostnader, som associeras med defekter innan 

leverans till kunden sker såsom omarbetningar, och externa kvalitetsbristkostnader, som 

innebär kostnader vid klagomål från kunden efter leverans. Även andra, exempelvis 

Sörqvist, har gjort en snarlik indelning, men studien utgår från Feigenbaum då han är en 

av upphovsmännen inom ämnet.  

 

Av de totala kvalitetsbristkostnaderna utgör de interna och externa 

kvalitetsbristkostnaderna 65-70 %, övervakningskostnaderna 20-25 % medan de 

förebyggande kostnaderna endast utgör 5-10 %. Övervakningskostnaderna påverkas och 

förblir höga så länge det finns kostnader för brister i kontrollen72. 

 

 

 
Kontrollkostnader 

Förebyggande kostnader 

Övervakningskostnader 

Interna kvalitetsbristkostnader 

Externa kvalitetsbristkostnader 

Kostnader vid brister i 
kontrollen 

 

 

 

 

 

 

  Figur 1. Källa: Feigenbaum, J., 1991. s. 111   

 

Det finns en mängd olika sätt att identifiera kvalitetsbristkostnader på. Det kan göras 

genom allt ifrån brainstorming med utvalda medarbetare till undersökningar genom 

omfattande intervjuer73. Vanligen återfinns brister och fel i utförandefasen, men i många 

fall härstammar dock felen från tidigare led i verksamheten74.  

 
 

72 Feigenbaum, A.V., 1991. s. 111f 
73 Sörqvist, L., 2001. s. 58 
74 Sörqvist, L., 2001. s. 60 
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Kvalitetsbristkostnader är väldigt företagsspecifika, men försök att utveckla allmängiltiga 

modeller har ändå gjorts. Dessa modeller kan vara en vägledning som företag kan utgå 

ifrån vid identifieringen av sina kvalitetsbristkostnader. Det är dock viktigt att 

komplettera listan för att få med alla betydande kvalitetsbristkostnader specifika för den 

egna verksamheten75.  

Förebyggande kostnader 

 Kostnader för kvalitetssystem. 
 
 Kostnader för personalutveckling och 

utbildning. 
 

Övervakningskostnader 

 Kostnader för extern utvärdering, 
kundmätningar och konkurrentstudier. 

 
 Kostnader för utvärdering av service och 

personal. 
 

 Kostnader för revision och övervakning. 
 

 Kostnader för att kontrollera tjänster medan de 
produceras, t ex processkontroll, 
kvalitetsstyrning och mätutrustning. 

Interna kvalitetsbristkostnader 

 Kostnader orsakade av brister i administration 
och stödjande aktiviteter. 

 
 Kostnader orsakade av otillräcklig 

personalkapacitet, inkl fel antal personal och 
otillräcklig kompetens. 

 
 Kostnader orsakade av dålig ledning, fel beslut 

etc. 
 

 Kostnader orsakade av att kapital och tillgångar 
inte utnyttjas på bästa möjliga sätt. 

 
 Kostnader orsakade av brister och fel som 

uppstår under produktion av varor och tjänster. 
Här ingår förseningar, korrigeringar etc.  

 

Externa kvalitetsbristkostnader 

 Kostnader för reklamationer. 
 
 Kostnader för att ersätta varor och tjänster som 

avvisats av kunder eller som är fel på något sätt.
 

 Garantikostnader för kundkrav 
 

 Böter för brott mot kundkontrakt och lagar. 
 

 Kostnader för att behålla kunder som inte är 
nöjda, upprätthålla goodwill. 

 
 Kostnader för förlorade intäkter, exempelvis 

rabatter. 
 

 Kostnader för förlorad försäljning beroende på 
skadat rykte eller image. 

Figur 2. Källa: Sörqvist, L., 2001. s 139ff  
 
 

En stor del av alla kvalitetsbrister beror på att kvalitetssystem och processer är vagt 

utformade76. Genom erfarenhet har det visat sig att förebyggande åtgärder i form av 

exempelvis kvalitetssystem bidragit till att höja produkt- och tjänstekvalitet samtidigt 

 
75 Feigenbaum, J., 1991. s. 114 
76 Gustavsson, B. et al., 1997. s. 79 
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som kvalitetsbristkostnaderna minskat77. Genom en relativt liten ökning av 

förebyggandekostnader minskas normalt de kostnader som uppkommer på grund av 

kvalitetsbrister78. I början av arbetet med ett kvalitetssystem ökar först de förebyggande 

kostnaderna och som följd minskar de interna och externa bristerna. En minskning av de 

interna och externa bristerna medför även att övervakningsbehovet minskar vilket i sin 

tur minskar bristkostnaderna ytterligare. Slutligen när kvalitetsverktygen, personalen och 

rutinerna är utformade kommer övervakningskostnaderna att reduceras ännu mer. 

Slutresultatet blir en omfattande kvalitetsbristkostnadsreduktion och en förbättring av 

kvalitetsnivån79.  

 

Kvalitetsbristkostnader kan liknas vid ett isberg där de få som det finns kännedom om 

endast utgör toppen och resterande kvalitetsbristkostnader som det inte finns kännedom 

om är dolda80. Flertalet av de dolda kvalitetsbristkostnaderna uppstår på 

tjänstemannasidan av verksamheten. Detta medför att ytterst få kvalitetsbristkostnader är 

kända i tjänsteföretag81. Anledningen till det kan vara att de flesta kvalitetsbristkostnader 

ses som en normal del av verksamheten, då de är svåra att särskilja ur tjänsteföretag82. De 

dolda kvalitetsbristkostnaderna kan ge en illusion av effektivitet83. Kvalitetsbristerna kan 

vara av antingen tillfällig karaktär, där fel och brister uppstår dagligen, eller av kronisk 

karaktär, där bristerna är svåra att upptäcka eftersom en viss kvalitetsbristnivå accepteras. 

Brister som accepteras förblir dolda84. De är oftast bland de kroniska problemen som de 

stora förbättringsmöjligheterna finns. För att eliminera de kroniska problemen krävs att 

man aldrig accepterar en viss nivå på kvalitetsbristerna utan strävar efter att eliminera allt 

som inte är värdeskapande85.  

 

 
77 Feigenbaum, A.V., 1991. s. 112f 
78 Edvardsson, B. et al., 1998. s. 19 
79 Feigenbaum, A.V., 1991. s. 112f 
80 Juran, J.M. & Gryna, F.M, 1993. s. 23 
81 Sörqvist, L., 2001. s. 39 
82 Campanella, J., 1990. s. 43 
83 Campanella, J., 1990. s. 10 
84 Sörqvist, L., 2001. s. 55f 
85 Höglund, H & Rindstål, T., 1995. s. 72 
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3.3.2 Användningsområden 

Det finns tre användningsområden för arbetet med kvalitetsbristkostnader. Det första 

användningsområdet innebär att låta kvalitetsbristkostnaderna belysa kvalitetsbristernas, 

ofta stora, effekt på företagets ekonomiska resultat för att påvisa att god kvalitet är en 

viktig vinstpotential och inte en kostnad86. Kvalitetsbrister redovisas i monetära termer 

vilket gör att chefer och anställda enklare ska förstå innebörden av resultatet87. 

Fördelarna med monetära termer är att det motiverar ledningen att satsa på 

förbättringsarbete. Dessutom kan de lättare se om investeringar som görs i 

förbättringsarbetet betalar sig samt var störst utdelning ges88. Alla i företaget får en 

uppfattning om vad det kostar att göra fel och på så sätt ökas motivationen att undvika 

fel89. Andra användningsområdet innebär att låta kvalitetsbristkostnader påvisa var 

problemområden finns och ge möjlighet att på ett ekonomiskt effektivt sätt prioritera 

mellan dessa. Då pengar är den enda helt företagsglobala enheten, är det endast genom de 

som brister från olika delar av verksamheten kan jämföras med varandra90. Tredje 

användningsområdet innebär att analysera förändringar i kvalitetsbristkostnader över en 

tidsperiod för att följa upp och utvärdera kvalitetsförbättringsaktiviteterna. Genom att 

studera kvalitetsbristkostnader kan företag identifiera negativa trender och ges därmed 

möjlighet att kontrollera kvaliteten. Detta ger också den feedback som krävs för att lära 

från utfört arbete, och utveckla bättre metoder för framtida uppgifter91.  

 

3.4 Mätning 

Det har funnits en allmän uppfattning om att kvalitet inte går att mäta. Detta främst på 

grund av att den traditionella redovisningen inte försökte kvantifiera kvalitet. Kvalitet 

passade inte in i den gamla redovisningsstrukturen. Idag är vi inte bara medvetna om 

 
86 Sörqvist, L., 2001. s. 99 
87 Sörqvist, L., 2001. s. 32f 
88 Höglund, H & Rindstål, T., 1995. s. 61 
89 Sörqvist, L., 2001. s. 32f 
90 Sörqvist, L., 2001. s. 102 
91 Sörqvist, L., 2001. s. 32f 
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mätbarheten av kvalitetsbristkostnader utan även om att dessa kostnader är centrala för 

styrningen av modern kvalitetsarbetet92.  

 
Att mäta kvalitet är viktigt eftersom det alltid går att förbättra en verksamhet. Det gäller 

bara att veta vad som behöver förbättras. Genom att mäta verksamhetens förmåga att 

tillfredställa sina kunder kommer förbättringsmöjligheter uppdagas. 

Kvalitetsbristkostnader ska vara incitament för förbättringar, och mätningar av dem ger 

underlag för att arbeta med förbättringar93. Det är dock svårt att mäta tjänstekvalitet, 

eftersom kvalitetsmåtten är mycket subjektiva, det vill säga varje ny kund är annorlunda 

och uppfattningen om kvalitet är individuell94.  

 

Det finns olika sätt att mäta kvalitetsbristkostnader, men vanligtvis indelas mätningarna i 

kartläggningar av kvalitetsbristkostnader som innebär att man endast mäter vid ett 

enstaka tillfälle och i uppbyggande av mätsystem som innebär att kvalitetsbristkostnader 

mäts kontinuerligt och rapporteras periodvis.  

 

En kartläggning av kvalitetsbristkostnader används för att ge en generell bild av 

kvalitetsbristkostnadernas storlek och fördelning. Genom detta metodsätt kan en 

prioritering mellan problemområde bestämmas med syfte att påverka ledningens och 

personalens synsätt95.  

 

Med hjälp av ett mätsystem ska personalen kontinuerligt kunna rapportera de 

kvalitetsbristkostnader som uppstår i verksamheten. Det är oftast inom produktionen i ett 

företag som det finns goda förutsättningar att lyckas med kontinuerliga mätningar, dels 

då de oftast redan mäter exempelvis kassationer och dels att personalen redovisar sitt 

arbete inom produktionen96. Om mätningar ska ske i de övriga delarna, exempelvis på 

tjänstemannasidan, krävs oftast separata rapportsystem som kan vara svåra att få att 

 
92 Feigenbaum, A.V., 1991. s. 109f 
93 Höglund, H & Rindstål, T., 1995. s. 15 
94 Dale, B.G. et al., 1997. s. 244 
95 Sörqvist, L., 2001. s. 63 
96 Sörqvist, L., 2001. s. 87f 
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fungera i praktiken. Ett vanligt problem med mätsystem är att det oftast bara är de 

tillfälliga felen som registreras, eftersom kroniska fel inte upplevs som fel av personalen 

utan är accepterade97. Brister upplevs i tjänsteföretag vara alltför svårmätta vilket medför 

att de sällan mäts och i de fall där de mäts är det endast i en liten utsträckning. Trots detta 

kan det vara lämpligt att införa ett mätsystem även i tjänsteföretag, men då bör endast 

vissa kostnader väljas ut98.  

 

Om ett mätsystem ska utarbetas måste kvalitetsbristinformationen plockas fram för den 

existerande verksamheten, oftast från exempelvis arbetstidskort, utgiftsrapporter, 

inköpsorder och omarbetningsrapporter. Oftast kan data från dessa källor sammanställas 

till en rapport för att kartlägga var kvalitetsbristkostnaderna uppstår. Det är nödvändigt 

att utforma en kvalitetsbristkostnadsrapportering som på bästa sätt är anpassad till den 

egna verksamheten99.  

 

Då ett mätsystem utarbetats måste det kontinuerligt arbetas med för att fungera. Det är 

ledningens uppgift att se till att detta sker genom att de anställda använder sig av 

systemet. Ledningen bör efterfråga information samt förbättringshjälp i form av 

inrapporterade brister. Företaget bör dessutom upprätta rutiner för att utvärdera, förbättra 

och utöka mätsystemet100.  

 

I tjänsteföretag är det vanligt med så kallade ”brandkårsutryckningar” där man snabbt 

försöker rätta till fel för att rädda en tjänst så att den ska uppfylla kundkraven. 

Anledningen till detta är för att om en kund drabbas av fel kan det resultera i stora 

förtroendeförluster. Oftast registreras inte dessa ”räddningar” i något mätsystem, vilket 

medför att felen inte uppmärksammas och därmed fortsätter att uppkomma. Dessa 

snabba, sista minuten åtgärder är dock kostsamma och ineffektiva. Det är därför viktigt 

 
97 Sörqvist, L., 2001. s. 87f 
98 Sörqvist, L., 2001. s. 47 
99 Feigenbaum, J., 1991. s. 119 
100 Sörqvist, L., 2001. s. 95 
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att uppmärksamma och utreda varför dessa ”sistaminuten-räddningar” behövs för att i 

framtiden kunna förhindra upprepade fel101.  

 

3.5 Förbättringsarbetet 

3.5.1 Åtgärder 

Genom mätningar kan problemområden endast identifieras, detaljerna kring problemet 

måste sedan undersökas närmare för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas. 

Kvalitetsbristkostnader kan inte minskas utan att först spåra och eliminera orsaken till 

bristen102. Det finns ingen anledning att mäta kvalitetsbristkostnader om man sedan inte 

använder informationen103. Värdeskapandet ligger i att förbättra och förbättring uppnås 

genom åtgärder104. Det är viktigt att inse att det inte finns någon generell lösning på 

kvalitetsproblem, utan att varje problem kräver sin specifika förbättringsåtgärd105. 

 

Innan arbetet med att åtgärda brister börjar måste orsakerna till bristerna fastställas. Ofta 

väljs fel åtgärder på grund av att man vet för lite om orsakerna och det gäller att hitta de 

mest effektiva åtgärderna. För att fastställa orsakerna måste man börja med att analysera 

bristerna. Orsaker till brister kan indelas i direkta och indirekta. Direkta orsaker har en 

nära koppling till bristen och kan elimineras genom omedelbara och mer kortsiktiga 

åtgärder. Indirekta orsaker i sin tur kräver mer långsiktiga och omfattande åtgärder. Då 

man identifierat de verkliga orsakerna till att en brist uppstått är det vanligtvis relativt 

enkelt att välja lämplig åtgärd. Åtgärder kan göras i form av direkt förbättringsarbete, 

utbildning eller investeringar. En kombination av åtgärderna är även möjlig106. 

 

Bristerna kan åtgärdas antingen genom att en individ eller en avdelning korrigerar bristen 

med lite eller ingen utomstående hjälp eller genom att flera delar av företaget 

 
101 Söderstedt, E., 1995. s. 79 
102 Campanella, J., 1990. s. 69 
103 Dale, B.G. & Plunkett, J.J., 1995. s. 125 
104 Höglund, H & Rindstål, T., 1995. s. 15 
105 Campanella, J., 1990. s. 69 
106 Sörqvist, L., 2001. s. 115ff 
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koordineras. När enbart en individ korrigerar bristen behövs inte något komplicerat 

system, oftast kan åtgärden utföras av förmannen eller den person som upptäckt bristen. 

De mer komplicerade åtgärderna är normalt dyrare och inte så lätta att lösa. Det är svårt 

att få fram orsaken, och lösningar behöver kanske åtgärder från flera källor107. 

 

Då åtgärder genomförs kan problem uppstå i form av motstånd mot förändringar hos de 

anställda. För att försöka minska detta motstånd bör ledningen ha en öppen 

kommunikation med de anställda och sträva efter att få dem att känna sig delaktiga i 

förbättringarna108. 

 

3.5.2 Uppföljning 

När en åtgärd väl är genomförd bör resultatet följas upp för att se om bristen eliminerats 

och önskad förbättring erhållits. Tack vare uppföljning kan förtjänsterna av åtgärderna 

påvisas och användas för att stärka kvalitetsarbetet i företaget. Genom uppföljning erhålls 

även kunskap som man kan dra nytta av i kommande förbättringsarbeten109. Uppföljning 

ger den bästa möjligheten att betona den ekonomiska förtjänsten med kvalitetsarbetet och 

dessutom medför den ett enhetligt tillvägagångssätt för hela verksamheten110.  

 

Åtgärder och uppföljning behöver organiseras och vanligtvis är det ett kvalitetsråd som 

styr arbetet. Här fattas beslut om vilket förbättringsarbete som ska satsas på och här sker 

även kontinuerlig uppföljning av resultaten. Ansvar och befogenheter måste definieras 

för att säkerställa att förbättringsarbetet verkligen utförs. Rutiner bör även utvecklas över 

hur arbetet ska ske111.  

 

Det arbete som utförs inom ett kvalitetsråd syftar till att arbeta med ständiga förbättringar 

på kvalitetsområdet och kan liknas vid Demings PDSA-cykel. Cykeln är en metod för 

 
107 Campanella, J., 1990. s. 89f 
108 Sörqvist, L., 2001. s. 117 
109 Ibid. 
110 Sörqvist, L., 2001. s. 33 
111 Sörqvist, L., 2001. s. 123 
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ständiga förbättringar som innehåller fyra steg; planera, gör, studera och lär. Det första 

steget innebär att företag tittar på den nuvarande situationen, det vill säga identifiera 

bristen; problemet. När det är gjort utarbetas en första plan för hur problemet ska lösas 

112. Planen ska även beskriva hur resultatet av åtgärderna ska mätas113. I steg två 

implementeras denna plan114. Samtliga anställda måste inse att förbättringsplanen ska bli 

en del av den dagliga verksamheten och därför är kommunikation och utbildning av de 

anställda viktigt115. I det tredje stadiet utvärderas huruvida planen fungerar, det vill säga 

om några förbättringar skett, och man undersöker nyuppkomna problem och möjligheter. 

Planen revideras och i det sista stadiet implementeras den slutgiltiga planen116. Det är 

viktigt att ta lärdom av förbättringsarbetet för att ha möjlighet att använda informationen 

vid andra förbättringsarbeten och det är därför bra om hela processen dokumenteras 

noggrant117. Förbättringarna som resulterar ur den slutgiltiga planen inspirerar till 

ytterligare förbättringar och man återvänder till ursprungsstadiet. Cykeln är därmed 

sluten118.  

 

 

 
112 Rusinko, C.A., 2005. s. 54f 
113 Höglund, H & Rindstål, T., 1995. s. 75 
114 Rusinko, C.A., 2005. s. 54f 
115 Höglund, H & Rindstål, T., 1995. s. 76 
116 Rusinko, C.A., 2005. s. 54f 
117 Höglund, H & Rindstål, T., 1995. s. 79 
118 Rusinko, C.A., 2005. s. 54f 
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4. Empiri 
____________________________________________________________  

Empiriavsnittet innehåller den information som samlats in genom intervjuer med 
relevanta personer på fallföretagen. Först en kort beskrivning av företagen, följt av en 
redogörelse för hur de praktiskt arbetar med mätning och uppföljning av kvalitetsbrister. 
____________________________________________________________  

4.1 Schenker AB  

4.1.1 Företagspresentation 

Schenker AB grundades i Österrike 1872 och är ett logistikföretag med kontor över hela 

världen. I Sverige finns 28 kontor med cirka 4200 anställda och huvudkontoret är placerat 

i Göteborg. Alla svenska kontor är uppbyggda på samma sätt och mycket av 

verksamheten styrs centralt genom processtyrning, vilket innebär det finns manualer för 

hur arbetet ska utföras för de flesta processer. Kontoren är indelade i fem avdelningar: 

ekonomi, indata, kundservice, terminal och spedition. Varje kontor är ett distrikt och 

varje distrikt har en distriktschef med resultatansvar. Det finns även en personal- och 

driftschef samt en administrativ chef. Den administrativa chefen är ansvarig för 

ekonomiavdelningen och dessutom miljö- och kvalitetsansvarig. Driftschefen har 

kostnadsansvar och är ansvarig för övriga avdelningar, till sin hjälp har han en 

terminalchef. Växjödistriktet har cirka 80 anställda och hanterar ungefär 3600 

försändelser varje dag119. 

 

4.1.2 Kvalitetsarbete 

Schenker har arbetat aktivt med kvalitetsfrågor sedan början av 1990-talet. Företagets 

kvalitetspolicy är att ständigt utveckla verksamheten, vilket i deras fall innebär att 

utvecklingen styrs av omvärldens förväntningar och framtida krav. Idag använder de sig 

av kvalitetssystemen ISO 9001 och ISO 14001, främst på grund av att kundernas krav 

samt miljökraven från samhället ökat de senaste åren. Systemet är dessutom ett allt mer 
 

119 Intervju Thorwald Fransson 2006-05-04 
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betydande konkurrensmedel. Sedan ISO infördes har kvalitetsarbetet utökats markant. 

ISO har dessutom medfört att medvetenheten ökat och att man ifrågasätter verksamheten 

mera120. 

 

Schenker har en central kvalitetsavdelning som heter Kvalitet-Risk-Miljö. Denna 

avdelning föreslår kvalitetspolicy och ändringar av denna, de slutgiltiga besluten tas dock 

av den centrala företagsledningen. Företagets kvalitetspolicy, att verksamheten ständigt 

ska utvecklas, innebär att Schenker ska se till att alla dess aktiviteter ses som en helhet, 

att de uppsatta kvalitetskraven uppfylls, att resurserna läggs där de ger mest kundnytta 

och högst lönsamhet samt att verksamhetens utveckling styrs av omvärldens 

förväntningar och framtida krav121. Kvalitetsmålen är satta centralt utifrån det som har 

bedömts vara viktigt ur kundsynpunkt. Lokalt arbetar man med de centralt uppsatta 

kvalitetsmålen samtidigt som man sätter upp ytterliggare kvalitetsmål på lokal nivå. 

Dessa mål har kommit till när arbetet med kvalitet påbörjades eller på grund av 

kvalitetsbrister som identifierats av personalen122. 

 

På Schenker i Växjö finns ingen grupp som enbart jobbar med kvalitet, däremot finns en 

så kallad produktionsgrupp tillsatt för att arbeta med förbättringar av olika slag samt se 

till att företagets policy följs. Gruppen består av distriktschefen, kvalitetsansvarig, 

driftschefen, terminalchefen och en utrikesansvarig. Kvalitet är en stående punkt på 

agendan på produktionsgruppens möten då de går igenom hur väl kvalitetsmålen 

uppfylls123. Kvalitet diskuteras utifrån en rapport som innehåller information från flera 

olika datasystem och som är nära knuten till den dagliga verksamheten. Rapporten 

sammanställs varje månad inför produktionsgruppens möten och visar i procentsatser hur 

väl de centrala och lokala målen uppfyllts. Rapporterna sammanställs dels för att man på 

distriktsnivå vill ha en kontinuerlig kontroll över processerna i verksamheten och dels på 

 
120 Intervju Thomas Sandström 2006-05-08 
121 www.schenker.se 
122 Intervju Thorwald Fransson 2006-05-04 
123 Intervju Thorwald Fransson 2006-05-04 
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grund av att huvudkontoret kräver en redovisning av måluppfyllelsen. Gruppen har till 

uppgift att analysera eventuella avvikelser.124. 

 

Schenker har även en extern produktionsgrupp som består av säljare och annan berörd 

personal som åker ut och träffar större kunder för att få kundens syn på företagets 

kvalitet. Årligen utförs även en kundnöjdhetsundersökning. Frågorna i undersökning 

berör bland annat service och bemötande. Svaren sammanställs centralt i ett 

nöjdkundindex (NKI)125.  

 

Schenker använder sig dessutom av ett verktyg, kallat Transportligan, som är en lista 

sammanställd utifrån olika registreringspunkter i transportledet, från avsändare till 

mottagare. Denna lista plockas ihop från olika system och sammanställningen sker 

centralt. Listan skickas till produktionsgruppens medlemmar inför deras möten. Ur denna 

lista kan de ta fram information om varje enskild felsändning och se vem som gjort felet 

samt utläsa de fem sämsta- respektive bästa åkerierna. Åkerierna rangordnas både lokalt 

och på Sverigenivå126. Syftet med detta är att öka motivationen och belysa problem hos 

åkerierna. Även en lista över de mest skadedrabbade kunderna redovisas till driftschefen 

var åttonde dag127. 

 

4.1.3 Kvalitetsbristkostnader 

De centralt uppsatta målen ger varje distrikt vägledning över vilka brister som behöver 

mätas. Schenkers kvalitetsbrister finns sammanställda i produktionsgruppens 

månadsrapport. Här behandlas även kvalitetsbrister som man på distriktsnivå anser vara 

viktiga att ha uppsikt över. Någon indelning av de kvalitetsbristkostnader som 

identifierats i verksamheten görs inte. Större delen av kvalitetsbristerna översätts aldrig 

 
124 Intervju Thomas Sandström 2006-05-08 och Intervju Thorwald Fransson 2006-05-12 
125 Intervju Thomas Sandström 2006-05-08 och Intervju Thorwald Fransson 2006-05-12 
126 Intervju Anders Dahlin 2006-05-17 
127 Intervju Thorwald Fransson 2006-05-04 
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till monetära termer. Bristerna redovisas i procentsatser som graden av måluppfyllelse, 

med andra ord hög måluppfyllelse innebär få brister128. 

 

En av anledningarna till att bristerna inte översätts till kostnader är att Schenker anser det 

lättare att kommunicera ut måluppfyllelsen som procenttal till de anställda. En annan 

anledning är att företaget har olika priser till olika kunder, på grund av rabatter och 

dylikt, vilket medför att även kvalitetsbristkostnaderna skulle bli olika stora beroende på 

kund. Skulle kvalitetsbristerna översättas till pengar skulle företaget ändå inte få någon 

rättvis bild av företagets uppnådda kvalitet. Schenker trycker på att översättning till 

kronor inte är relevant eftersom fokus ligger på kunden och inte på kostnaderna. Kvalitet 

utgår från kunden och kunden måste tillfredställas oberoende hur mycket åtgärderna 

kostar129.  

 

För de kvalitetsbrister som översätts till monetära termer finns ett speciellt 

redovisningskonto.  Detta konto kallas av Schenker för ”Förlustkonto”. Kostnader som 

bokförs på detta konto är exempelvis när en extrabil måste sättas in för att blidka en kund 

vid försening eller felsortering av gods på terminalen. Det finns även ett 

reklamationskonto för självrisker. Här registreras självrisker för både skadat, försvunnet 

och stulet gods. I och med att verksamheten är relativt komplex ses dessa kostnader som 

ofrånkomliga i verksamheten och budgeteras därför årligen. Denna budget görs av 

distriktschefen med hjälp av föregående års budget och utfall130. 

 

4.1.4 Mätning 

ISO fungerar som ramen för kvalitetsarbetet på Schenker och många av mätningarna som 

görs idag har kommit till tack vare systemet. Syftet med mätningarna är att kunna 

 
128 Intervju Thomas Sandström 2006-05-08 
129 Intervju Thomas Sandström 2006-05-08 
130 Intervju Thorwald Fransson 2006-05-12 och intervju Inger Snöberg 2006-05-08 
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upptäcka icke önskvärda avvikelser i ett tidigt skede för att snabbt kunna vidta 

åtgärder131.  

 

Informationen som ligger till grund för mätningarna samlas in från alla steg i det dagliga 

arbetet. Det är de anställda som ansvarar för att registreringen av information gällande 

sändningarna alltid sker. Att den mänskliga faktorn spelar in gör att all information inte 

registreras korrekt, vilket medför att siffrorna i mätningarna inte heller blir helt 

tillförlitliga. Mätningarna blir på så sätt felaktiga och avvikelserna i rapporten visar att 

kvaliteten inte är bra, trots att kunden i verkligheten inte påverkats. Detta är dock något 

som Schenker är medvetna om och hänsyn tas till dessa eventuella felaktiga avvikelser. 

På detta sätt har Schenker uppsikt över hur problemområden verkligen ser ut och stirrar 

sig inte blinda på avvikelserna. Tack vare detta kan en riktig prioritering mellan 

problemområden ske132. 

 

4.1.5 Förbättringsarbete 

Mycket som produktionsgruppen jobbar med rör saker som redan har gått fel. 

Förebyggande och övervakande kvalitetsarbete är mer sällsynt133. Genom att analysera 

avvikelserna i månadsrapporterna kan en prioritering göras över vad som behöver 

åtgärdas. De största avvikelserna prioriteras. När avvikelser hittas letar man först upp 

orsaken till felet. Arbetet med att söka upp felet delegeras oftast nedåt i verksamheten 

och när felet väl identifierats utarbetas en åtgärdsplan inom produktionsgruppen. 

Åtgärdsplanen och resultatet av den kommuniceras sedan ut nedåt i företaget och fyra 

gånger om året hålls även möten med samtliga anställda. Företaget anser att de anställda 

är viktigast när det gäller arbetet med kvalitet och därför måste de känna sig delaktiga. 

Uppföljningen av åtgärdsplanen sker genom att man tittar på motsvarande mätningar på 

nästkommande månads rapport134.   

 
 

131 Intervju Thomas Sandström 2006-05-08 
132 Intervju Thorwald Fransson 2006-05-04 
133 Intervju Thomas Sandström 2006-05-08 
134 Intervju Thomas Sandström 2006-05-08 
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Alla brister som existerar kommer dock inte med i månadsrapporten, eftersom mindre 

problem som uppkommer dagligen inte registreras utan åtgärdas direkt när de uppstår. 

Sådana akuta räddningar görs för att göra kunden nöjd. Eftersom bristerna inte registreras 

finns risk för att de återkommer då produktionsgruppen aldrig får vetskap om dem. 

Gällande åtgärdsplan av nöjdkundindexet analyseras alla brister och säljarna tar en 

diskussion med sina kunder för att diskutera fram lämpliga lösningar135.   

 

De listor som Transportligan genererar analyseras av driftschefen, som letar upp 

orsakerna till att problemen uppstått och vidtar sedan lämpliga åtgärder. Dessa åtgärder 

följs också upp efter en tid, dels genom att prata med inblandade och dels genom att titta 

på efterkommande listor136. Listan över de mest skadedrabbade kunderna följs upp 

genom samtal med dessa kunder. Lokalt jobbas mycket med att få kunderna själva att 

vidta skadeförebyggande åtgärder, såsom rätt emballering137. 

 

Reklamationerna kontrolleras av den anställd som tagit emot dem. Vid problem eller vid 

onormalt höga kostnader tas en dialog med driftschefen. Driftschefen tittar även på 

reklamationskontot varje månad för att se hur mycket som betalats ut till de mest 

skadedrabbade kunderna. Orsakerna utreds och åtgärder vidtas. Uppföljning sker 

efterkommande månad då kontot åter kontrolleras och man ser om samma kunder 

fortfarande är drabbade av skador. Förlustkontot följs däremot inte upp, de kostnader på 

detta konto ses som en naturlig del av verksamheten138.  

 

4.2 DHL  

4.2.1 Företagspresentation 

DHL är ett logistikföretag som grundades i USA 1969 och som nu finns i hela världen. I 

Sverige finns 26 kontor med totalt cirka 4 000 anställda. Det svenska huvudkontoret 

 
135 Intervju Thorwald Fransson 2006-05-04 
136 Intervju Thorwald Fransson 2006-05-04 
137 Intervju Anders Dahlin 2006-05-17 
138 Intervju Thorwald Fransson 2006-05-12 
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ligger i Stockholm. Alla kontor fungerar likadant och består av avdelningarna 

administration, terminal och ”spedition”. De är väldigt noga med att om en kund vänder 

sig till DHL i ett annat land ska tjänsten utföras på precis samma sätt som i Sverige. Detta 

uppnås genom stark processtyrning och skrivna rutiner för hela verksamheten. 

Organisationen är väldigt toppstyrd och det mesta är centraliserat. Varje kontor har en 

lokal driftschef med kostnadsansvar. Intäktsansvaret ligger på en central sälj- och 

marknadsavdelning. Under driftschefen finns en terminalansvarig, en 

administrationsansvarig och en trafik- säkerhets- och flygansvarig. Den sistnämnde har 

också ansvaret för kvalitet, brister och åkerierna. DHL i Växjö har cirka 80 anställda och 

hanterar 8 000-9 000 försändelser varje dag139 . 

 

4.2.2 Kvalitetsarbete 

DHL har alltid arbetat med kvalitet, men kraven har förändrats genom åren. 

Verksamheten utvecklas hela tiden, vilket leder till högre krav. Det är kunderna som styr 

kvalitetsarbetet vilka ses som kärnan i verksamheten140. Det primära är att göra kunden 

nöjd. DHL:s ambition är att förebygga, snarare än att korrigera brister. DHL bedriver ett 

systematiskt kvalitetsarbete med stöd av ISO 9000, ett kvalitetssäkringssystem som man 

på central nivå valt att arbeta med. Detta för att möjliggöra ständiga förbättringar. ISO ser 

till att verksamheten bedrivs på ett standardiserat sätt, vilket resulterar i bättre 

kvalitetsarbete141.  

 

Enligt DHL är medarbetarnas attityd och vilja att uppnå förbättringar avgörande för ett 

framgångsrikt kvalitetsarbete142. För att alla anställda ska jobba mot samma mål och för 

att nå ut till alla medarbetare har DHL tagit fram sju värderingar som kommuniceras ut 

till samtliga anställda. En av dessa är att ”leverera med utmärkt kvalitet”. Detta innefattar 

att leverera utmärkt service, tillhandahålla världstäckande dörr-till-dörr-tjänster, 

 
139 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-03 
140 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-16 
141 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-03 
142 www.dhl.se  
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vidareutveckla tjänster utifrån kundernas behov samt att fortlöpande förbättra strukturer 

och processer143.  

 

Inom DHL sätts kvalitetsmål på central nivå som sen bryts ner till delmål på lokal nivå144. 

Förutom de centrala målen finns även mål specifika för Växjö, framarbetade på lokal 

nivå. Det är ledningsgruppen, bestående av en person från varje avdelning samt 

driftschefen, som arbetar med kvalitetsmålen med hjälp av scorecard, så kallade 

poängkort. Poängkorten redovisar servicenivån samt processefterlevnaden på 

Sverigenivå, lokal nivå, och även på avdelningsnivå. De visar i procent det verkliga 

utfallet i jämförelse med de uppsatta målen. Ledningsgruppen träffas en gång per månad 

för att diskutera avvikelserna på poängkorten. Poängkorten syftar till att se om 

processerna efterlevs samtidigt som man på central nivå kräver att detta redovisas. Alla 

Sverigekontors poängkort jämförs sedan med varandra. På detta sätt fungerar dessa 

motivationsökande för de anställda. Motivationen ökar på grund av att de kontinuerligt 

vill förbättra sina egna siffror. DHL i Växjö har även en anställd som jobbar med 

kvalitetsanalys mot kund och åkerier. Denna person analyserar poängkorten dagligen145. 

 

Vartannat år skickas en kundenkät ut från central nivå. Denna enkät ligger till grund för 

utvecklingen av nya poängkort. Det kunden är missnöjd med gällande kvalitet måste 

DHL arbeta mer med för att kunna förbättra146. 

 

DHL har infört en blandning av förebyggande- och kontrollrutin som innebär ett samtal 

med fem chaufförer varje dag för att diskutera om allt har fungerat som det ska eller om 

problem uppstått under dagen. Det kontrolleras också om registrering utförts korrekt av 

de anställda147. För att förebygga kvalitetsbrister utbildas personalen i rutinerna148. 

 
143 Broschyr DHL 7 värderingar 
144 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-16 
145 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-03 
146 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-16 
147 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-03 
148 Intervju Gunnel Johansson 2006-05-16 
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Årligen gör DHL:s kvalitetsansvarig en ”intern revision” för att få en uppfattning om hur 

väl processerna efterlevs149.  

 

4.2.3 Kvalitetsbristkostnader 

Brister uppstår i DHL då processerna inte efterlevs på ett önskvärt sätt. Att rätta till ett 

misstag på grund av brister i processerna för att göra kunden nöjd ses inte som en kostnad 

utan snarare som kundvård inom DHL150. Bristerna kan utläsas på poängkorten i form av 

procentuella avvikelser från målen. DHL arbetar inte med begreppet 

kvalitetsbristkostnader och därmed görs inte heller någon indelning av kvalitetsbristerna. 

Även om det skulle vara möjligt att översätta bristerna till monetära termer görs inte detta 

eftersom DHL anser att procentsatserna är lättare att kommunicera ut till de anställda än 

vad kronor och ören hade varit. Man hävdar även att procentsatser blir lättare att förklara 

för kunderna. Poäng och procentsatser ses också som en bättre motivation för personalen. 

Trots att ingen översättning görs innehar personerna som arbetar med kvalitet en hög 

kostnadsmedvetenhet151. 

 

Det mesta av DHL:s ekonomiarbete är centraliserat för att kostnadseffektivisera 

verksamheten. Kvalitetsbristkostnader är inget som bokförs på lokal nivå, utan detta görs 

enbart centralt. Även om kvalitetsbristkostnaderna bokförs centralt är det ingenting som 

man jobbar med på denna nivå. DHL fokuserar på processefterlevnad snarare än på 

kostnadsreducering. Om processerna efterlevs sjunker kostnaderna automatiskt samtidigt 

som kvaliteten förbättras. På lokal nivå skrivs en lista ut varje månad över skadedrabbade 

kunder, dock utreds alla reklamationer centralt152. 

 

 
149 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-16 
150 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-03 
151 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-16 
152 Intervju Gunnel Johansson 2006-05-16 
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4.2.4 Mätning 

I poängkorten sammanställs DHL:s alla mätningar både vecko- och månadsvis. Syftet 

med mätningarna är att ha uppsikt över servicen mot kund samt processefterlevnaden153.  

 

Mätningarna görs genom att information från processerna dagligen samlas i datasystemet 

Operations Performance Management System (OPMS). Informationen fås från ett flertal 

registreringspunkter för att man ska kunna se var avvikelser uppstår. Ett analysverktyg, 

Business Objects, sammanställer informationen från OPMS och utformar bland annat 

poängkorten154. 

 

Det kan ske felregistreringar vid registreringspunkterna och alla felregistreringar noteras 

som avvikelser på poängkorten. Detta behöver dock inte innebära att slutkunden 

drabbats. Det kan vara så att slutkunden har fått sitt gods i rätt tid, men att siffrorna inte 

visar det. Även om slutkunden inte drabbas så ser DHL på det här som fel då fokus ligger 

på avsändarkunden. Vid felregistrering kan det vara så att DHL inte kan bevisa för 

avsändarkunden att slutkunden har fått sitt gods i rätt tid, även om så är fallet, och 

därmed tvingas de i vissa fall betala tillbaka fraktkostnaden till sin avsändarkund155.  

 

Skadeförluster ses som det enda som med fördel redovisas i kronor156. Det finns en 

medvetenhet om kostnaderna, det vill säga att driftschefen vet exakt vad varje fel kostar 

men detta redovisas inte. Poängen på poängkorten är det som räknas för man är medveten 

om att uppnås inte målen, leder detta oftast till ökade kostnader157.  

 

4.2.5 Förbättringsarbete 

Poängkorten diskuteras på ett ledningsmöte varje månad. Varje avdelning ansvarar för 

åtgärder och uppföljning av avvikelserna gällande sin egen avdelning. Analysen om vad 

 
153 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-03 
154 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-16 
155 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-16 
156 Intervju Gunnel Johansson och Alexander Milosevic 2006-05-16   
157 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-03 
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som kan ha gått fel, var i processen felet uppstått och varför görs dagligen och därför är 

problemen redan identifierade innan mötet. Endast de större problemen hanteras på 

ledningsmötet158. Åtgärder vidtas och vad som behövs fokuseras på kommuniceras ut till 

de anställda genom anslagstavlor och personalmöten. Detta för att engagera hela 

verksamheten och öka motivationen hos de anställda. Uppföljning görs sedan genom 

stickprover för att se om åtgärderna lett till någon förbättring. Nästkommande månad 

jämförs de nya poängkorten med föregående månads för att se hur siffrorna förändrats159. 

Ledningsgruppen analyserar inte bara negativa avvikelser utan även positiva för att få 

veta anledningen till dem också160.  

 

Den dagliga analysen sker med hjälp av listor framtagna ur Business Objects där man kan 

titta på varje enskild felsändning. Vanligen finns 30 till 50 felsändningar per dag och ofta 

är det samma typ av fel. Berörd personal informeras och orsaker diskuteras för att 

förbättringar ska kunna uppnås161. 

 

Den årliga ”internrevisionen” följs upp genom att de berörda har två månader på sig att 

rätta till eventuella fel. Skulle inte förbättring ske går ärendet vidare till central nivå och 

driftschefen får stå till svars162.  

 
158 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-16 
159 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-03 
160 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-16 
161 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-03 
162 Intervju Alexander Milosevic 2006-05-16 
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5. Analys 
____________________________________________________________  

Analysen ställer empiri och teori emot varandra och vi diskuterar utifrån vår 
problemformulering likheter och skillnader. 
____________________________________________________________  
 

Teorin hävdar att de flesta kvalitetsbrister i tjänsteföretag är dolda då dessa ses som en 

naturlig del av verksamheten. Många brister har identifierats i fallföretagen vilket är en 

motsägelse gentemot teorin som hävdar att det är svårt att särskilja kvalitetsbrister i ett 

tjänsteföretag. Att bristerna identifierats medför att företagen kan bedriva ett 

kvalitetsarbete som motsvarar det i teorin. Att bristerna identifierats möjliggör även 

mätningar av dem, något som ses som teorin anser vara svårt i tjänsteföretag.  

 

Båda företagen hävdar att de inte har några dolda kvalitetsbrister, men som teorin 

påpekar är det oftast svårt att se sina egna brister då kroniska fel inte upplevs som fel utan 

är accepterade och därmed förblir dolda. Med detta som grund tror vi att detta påstående 

är en sanning med modifikation. 

 

När det gäller att identifiera kvalitetsbristkostnader kan man enligt teorin gå tillväga på 

ett flertal olika sätt. Större delen av bristerna är kartlagda då arbetet med kvalitet 

påbörjades. DHL utgick ifrån kundernas krav på kvalitet samt direktiv från den centrala 

ledningen. Schenker använde sig av kvalitetssystemet ISO som vägledning, men även de 

utgick från kundernas krav. Att identifiera ytterliggare kvalitetsbrister är dock inget som 

fallföretagen jobbar med. 

 

Begreppet kvalitetsbristkostnader som sådant används inte i de undersökta 

tjänsteföretagen. I teorin likställs kvalitetsbrister alltid med kostnader, men i praktiken 

har vi upptäckt att man jobbar med brister, dock inte i kostnadstermer.  
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De flesta brister som fallföretagen identifierat översätts inte till monetära termer, något 

som i teorin ses som en självklarhet. Här går teori och praktik helt skilda vägar. Det beror 

på att teorin är sedd ur ett tillverkande företags perspektiv. Förmodligen har ett 

tillverkande företag lättare att sätta ett värde på sina brister än ett tjänsteföretag, då det 

oftast är enklare att fastställa kostnaden för en felaktig produkt än för en felaktigt utförd 

tjänst. Om ett tjänsteföretags brister ska kunna översättas till monetära termer måste först 

en värdering göras av bristen vilket kan vara svårt då tjänsteföretag arbetar mycket med 

mjuka variabler.  

 

Översättning till monetära termer påstås i teorin öka motivationen, vara enklare att 

kommunicera ut till de anställda, underlätta prioritering mellan problemområden samt 

möjliggöra att förändringar över tid kan uppmärksammas och analyseras. Istället för att 

översätta bristerna till monetära termer redovisas de i fallföretagen i form av procentuell 

måluppfyllelse. Företagen menar på att det är lättare att kommunicera ut procentsatser 

gällande bristerna eftersom det är mer greppbart för de anställda och procentavvikelserna 

motiverar lika bra som kostnadstermer. Att prioritera mellan problemområden går också 

att göra utan översättning till kronor, företagen prioriterar problemområden utifrån de 

största avvikelserna. Problem vi ser med detta är att avvikelserna kan vara stora i procent, 

men kostnadsbetydelsen kan vara liten. Företagen menar dock på att om avvikelser finns 

så får det stor betydelse för kunden och därför tycker fallföretagen att de är mer relevanta 

att mäta än kostnaderna. Jämförelser över tiden för att utläsa trender kan enligt 

fallföretagen också göras, kanske till och med tydligare, utan monetära termer. Det finns 

dock vissa kvalitetsbrister som redovisas i kronor, men anledningen till detta är inte att de 

översatts utan att de är i kronor från början, exempelvis reklamationer.  

 

Eftersom fallföretagen inte arbetar med kvalitetsbristkostnadsbegreppet görs inte heller 

någon indelning av kvalitetsbristerna, även om brister av alla kategorier självfallet 

förekommer. En indelning, motsvarande den i teorin, skulle enligt företagen kunna göras. 

Vi ser dock att gränserna för indelningen av kvalitetsbristkostnaderna suddas ut i 

tjänsteföretag i och med att kunden är inblandad i de flesta steg i tjänsteproduktionen. 
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Enligt teorin ska de totala kvalitetsbristkostnaderna minska med hjälp av förebyggande 

åtgärder, men huruvida detta är fallet kan fallföretagen inte utläsa i sin verksamhet, då de 

inte har gjort en sådan indelning av kvalitetsbristerna.   

 

Fallföretagen menar på att alla typer av åtgärder, inte bara förebyggande, ökar 

tjänstekvaliteten och att detta kan utläsas i form av högre måluppfyllelse. Vi menar dock 

på att företagen inte vet till vilken kostnad denna kvalitetsförbättring sker. Om de istället 

översatt bristerna till monetära termer hade de kunnat utläsa om nyttan med åtgärderna 

verkligen överstiger kostnaderna. Som det är nu kan det vara så att resurserna ur 

kostnadssynpunkt läggs på fel åtgärder. Företagen menar dock återigen att kunden är det 

centrala och vad det kostar att tillfredställa kunden kommer i andra hand.  

 

Teorin hävdar att kvalitet och brister utgår från kunden och detta faktum överensstämmer 

med hur det ser ut i båda våra fallföretag. Båda företagen betonar kundfokus, och 

kvalitetsarbetet utgår alltid ifrån kunderna. Enligt teorin påverkas kundens 

kvalitetsupplevelse av en del faktorer, till exempel pålitligheten hos tjänsteleverantören. 

Fallföretagen försöker möta detta bland annat genom att mäta leveranssäkerheten och 

arbeta för att den ska vara hög. Fallföretagen utför kundnöjdhetsundersökningar som 

sedan ligger till grund för vad företagets framtida kvalitetsarbete ska inriktas på. Vi ser 

också att i våra tjänsteföretag görs det ofta extra ansträngningar för att tillfredställa 

kunden. Detta tyder på vilja och förmåga att anpassa sig till kunden samt en god 

återställningsförmåga, vilket teorin betonar vikten av. Säljare och annan personal 

samarbetar ständigt med kunderna för att förbättra kvaliteten på tjänsten. Denna nära 

kundkontakt anses i fallföretagen, och även i teorin, vara en viktig faktor för att förbättra 

kvaliteten. 

 

Båda företagen fokuserar, förutom på kunderna, också på de anställda. Precis som teorin 

förespråkar, läggs mycket kraft på de anställda och detta görs bland annat genom 

utbildning och processtyrning. Vikten av att lägga ner tid och resurser på de anställda är 

mer påtaglig eftersom den mänskliga faktorn påverkar tjänsteföretag i en högre grad än 
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tillverkningsföretag. Utbildning och stark processtyrning är ett försök att minska denna 

påverkan och på så sätt standardisera utförandet av tjänsten, något som teorin påpekar är 

en svårighet för tjänsteföretag. Dessutom gör detta att de anställda blir kunniga och 

trovärdiga ut mot kund, ytterligare en faktor som påverkar kundernas kvalitetsupplevelse. 

 

Teorin hävdar att även ledningens roll är en viktig del av kvalitetsarbetet i tjänsteföretag. 

Vi har fått uppfattningen om att respektive företags ledning är mycket involverad i 

kvalitetsarbetet. På lokal nivå ser vi att de olika ledningsgrupperna ständigt engagerar sig 

och arbetar med kvalitetsfrågor. Ledningsgrupperna kan jämföras med 

förbättringskommittéer, som enligt teorin är nödvändiga för ett effektivt 

förbättringsarbete. Företagen jobbar i enlighet med PDSA-cykeln. Fallföretagen är dock 

dåliga på att dokumentera förbättringsarbetet och därmed anser vi att de missar en viktig 

del av cykeln; att ta lärdom av detta arbete. 

 

Teorin hävdar att motivationen hos de anställda ökar om de engageras av ledningen och 

får ta del av kvalitetsarbetet. Det här görs i fallföretagen genom att de anställda meddelas 

om hur arbetet med kvalitet fortlöper. Kommunikationen sker med hjälp av kontinuerlig 

rapportering av måluppfyllelse och regelbundna personalmöten. 

 

Fallföretagen jobbar dagligen med kvalitetsbrister med hjälp av mätsystem och de 

poängkort och rapporter som systemen generar. Syftet med detta arbete är, i enlighet med 

teorin; att förbättra verksamheten, det vill säga identifiera brister som måste åtgärdas.  

Trots att teorin säger att det är svårt att mäta tjänsteprestationer har vi funnit att 

tjänsteföretag i denna bransch utför en hel del mätningar och att mätsystem för 

kontinuerliga mätningar i tjänsteföretag inte heller är så svåra att applicera som teorin 

påstår. 

 

Enligt teorin förekommer brandkårsutryckningar ofta i tjänsteföretag, vilket stämmer 

överens med våra fallföretag. Syftet med brandkårsutryckningar är i enlighet med teorin; 

att förhindra förtroendeförluster. Företagen menar på att kunden är viktigast och alltid 
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måste komma i första hand, trots att de vet om att brandkårsutryckningar innebär höga 

kostnader. Precis som teorin menar medför brandkårsuttryckningar även att samma fel 

upprepas, eftersom de nästan aldrig registreras. Registreras inte felen uppmärksammas de 

inte och kan därmed inte elimineras.  

 

Trots att brandkårsutryckningar förekommer är båda företagen medvetna om att för att 

uppnå förbättringar måste åtgärder vidtas, precis som teorin förespråkar. Teorin menar 

också på att detta inte alltid sker i praktiken. Åtgärder ses både i teorin och i företagen 

som en självklarhet och båda företagen arbetar vidare med alla mätningar som behöver 

åtgärder. Detta sker genom att alla rapporter och poängkort analyseras för att lämpliga 

åtgärder ska kunna utarbetas. Båda företagen är mycket noga med att utreda orsakerna till 

alla mätningsavvikelser för att kunna vidta rätt åtgärder. Fallföretagen har så pass 

detaljerade system att de kan se var och vem som gjort felet, vilket gör det relativt lätt att 

hitta orsaker. Precis som teorin menar på åtgärdas direkta brister av en person medan hela 

ledningens engagemang krävs för att åtgärda indirekta brister. Som teorin betonar vikten 

av kommunicerar fallföretagen ut åtgärdsplanerna till de anställda för att de ska känna sig 

delaktiga och inte motsätta sig förändringar. 

 

Uppföljning av åtgärderna ses i teorin som mycket viktigt i och med att det är först då 

man ser om förbättringar uppnåtts och om rätt åtgärder implementerats. Denna 

uppföljning sker kontinuerligt i båda företagen, både med hjälp av stickprov och samtal 

med berörd personal. Dessutom sker uppföljning då rapporterna och poängkorten 

analyseras påföljande månad för att se vilken påverkan åtgärderna haft. 

Ledningsgrupperna kan jämföras med förbättringskommittéer, som enligt teorin är 

nödvändig för ett effektivt förbättringsarbete. Bland annat kan vi se att de jobbar i 

enlighet med PDSA-cykeln. Då fallföretagen är dåliga på att dokumentera 

förbättringsarbetet, tycker vi att de missar en viktig del av cykeln, att ta lärdom av detta 

arbete. 
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6. Slutsats 
____________________________________________________________  

Kapitlet redogör för vad vi kommit fram till för slutsatser genom våra resonemang i 
analysen. I slutsatsen besvaras frågeställningen: Hur arbetar tjänsteföretag med 
kvalitetsbristkostnader? Hur skiljer sig praktiken från teorin när det gäller problem med 
kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretag?  
____________________________________________________________  

 
Det är fullt möjligt för tjänsteföretag att särskilja många av sina kvalitetsbrister och 

därmed är inte tjänsteföretagens kvalitetsbrister dolda i lika stor utsträckning som teorin 

hävdar. I och med att kvalitetsbristkostnaderna inte är dolda kan ett aktivt 

kvalitetsbristsarbete bedrivas. Identifieringen av bristerna möjliggör mätning som i teorin 

ses som en stor svårighet i tjänsteföretag. Denna svårighet upplevs inte i praktiken. Att 

hindret med identifiering och mätning har överkommits gör att det fortsatta 

kvalitetsbristarbetet kan fortlöpa i enlighet med teorin.  

 

Vi har funnit att tjänsteföretag däremot inte arbetar med begreppet 

kvalitetsbristkostnader. Tjänsteföretagen använder inte heller kostnadstermer när de 

arbetar med sina brister. För att översätta bristerna till monetära termer skulle först en 

värdering av bristen vara nödvändig, vilket är svårt att göra på en tjänst.  

 

Tjänsteföretagen upplever inte nackdelar med att inte arbeta med kostnadstermer utan 

belyser snarare fördelar med det. En av fördelarna är att den viktigaste resursen i 

tjänsteföretag, det vill säga de anställda, enklare engageras och motiveras. Monetära 

termer i tjänsteföretag anses inte heller vara viktiga då kvalitet och dess brister ses ur 

kundens perspektiv och hur mycket det kostar att tillfredställa kunden är inte det primära.  
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     Slutsats    .  
 
 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Efter att ha undersökt de kvalitetsbristkostnader som fallföretagen vet om och mäter 

tycker vi det skulle vara intressant att gå in på djupet i ett/fler företag i samma bransch 

och kartlägga deras processer och därefter hitta dolda kvalitetsbristkostnader. 

 

En annan idé som kan vara intressant är att göra samma studie som vi i en helt annan 

bransch för att se skillnader och likheter med kvalitetsbristkostnadsarbetet och därmed 

kunna bidra mer till teorin om tjänsteföretag. 
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Fransson, Thorwald. Schenker AB, Driftschef 2006-05-04 (1,5 tim) och 2006-05-12  
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Sandström, Thomas. Schenker AB, Administrativ chef /kvalitetsansvarig 2006-05-08  

(1,5 tim) 

Snöberg, Inger. Schenker AB, Ekonomiansvarig 2006-05-08 (0,5 tim) 

 

DHL AB 

Johansson, Gunnel. DHL AB, Ekonomiansvarig 2006-05-16 (0,5 tim) 

Milosevic, Alexander. DHL AB, Trafik- flyg- och säkerhetsansvarig 2006-05-03  

(2 tim) och 2006-05-16 (2,5 tim) 
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Bilaga Intervjufrågor 
 

Allmänt om företaget 

När grundades företaget? Företagsform? Huvudkontoret? 

Hur ser företagets verksamhet ut? 

Antal anställda, utbredning?  

Hur är kontoren uppbyggda? 

Hur självständigt är varje kontor? Hur mkt styrs från huvudkontoret? 

Hur ser strukturen ut för er?  

Antal avdelningar?  

Ansvarsfördelning? 

 

Kvalitetsarbete 

Vad är kvalitet för företaget?  

Finns det en avdelning eller speciell personal som jobbar med kvalitet? 

Hur började ni jobba med kvalitet och när?  

Vilka uppsatta kvalitetsmål finns det? Hur har dessa utarbetats och av vem?  

Har ni förebyggande åtgärder för att minska kostnaderna med kvalitet, det vill säga 

exempelvis kvalitetssystem? Vet ni vad dessa förebyggande åtgärder kostar för företaget? 

Kontrollerar ni kvaliteten i företaget? Vilka kontroller görs i sådana fall? Hur mycket 

kostar kontrollerna för er?  

Leder dessa kontroll- och förebyggande åtgärder till förbättringar, (det vill säga minskar 

de interna och externa kvalitetsbristkostnader)?  

 

Kvalitetsbristskostnader 

Har ni identifierat vilka brister ni har i företaget? Vilka är dessa brister? Hur har ni 

kartlagt dessa brister? 

Hur arbetar Ni med kvalitetsbristkostnader? 

Har Ni speciella konton för kvalitetsbrister? 

Följs dessa konton upp? 
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Mätning 

Vilka kvalitetsbrister mäter ni på varje avdelning?  

Om kvalitetssystem finns: Hur har arbetet gällande mätningar förändrats sen 

kvalitetssystemet infördes? 

Vad är syftet med att mäta dessa kvalitetsbrister? 

Varför mäts just dessa brister? Finns det brister ni har valt att inte mäta? 

Hur mäts dessa bristkostnader? Vem mäter dessa? Hur ofta görs mätningarna? Vem 

bestämmer att mätningarna ska göras? 

Hur registreras mätningarna? Översätter ni dessa brister i pengar? 

Vad görs med mätningarna – var lagrar ni dem? Tar någon del av mätningarna – vem? 

 

Förbättringsarbete 

Följs alla mätningar upp?  

Om inte, vilka brister följs inte upp och varför? 

Hur följs mätningarna upp? Hur ofta och av vem? Vilka är delaktiga? 

 

Frågor till kompletteringsintervju med Thorwald Fransson 2006-05-12. 

Kollar Ni upp/på reklamationskontot respektive förlustkontot? 

Vem budgeterar för detta? 

Vad består den externa produktionsgruppen av? 

Hur många anställda har Växjö distrikt? 

Hur många sändningar har Ni per dag? 

Hur har målen satts centralt? 

Hur kom Ni fram till procentsatserna? 

 

Frågor till kompletteringsintervju med Alexander Milosevic 2006-05-16. 

Berätta mer om Era scorecards. 

Vem utreder vilken avdelning? (gällande scorecarden) 

Vilka är med på personalmötena? 

Vilka kontroller görs på individnivå? 

Varför översätts inte mätningarna/bristerna till kostnader? 
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Frågor till intervju med Thomas Sandström 2006-05-08. 

Vad jobbar Ni med inom kvalitet? 

Berätta om produktionsgruppens arbete. 

Vet Ni vad kvalitetssystemen kostar? 

Hur sker mätningarna? 

Vet Ni vad mätningarna kostar? 

Varför översätts inte kvalitetsbristerna till monetära termer? 

Hur fungerar transportligan? 

Mäter Ni utbildning i pengar? 

 

Frågor till intervju med Anders Dahlin 2006-05-17 

Berätta mer om Transportligan. 

Vad används listan på de mest skadedrabbade kunderna till och var kommer 

informationen ifrån? 
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