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Abstract 
 
Construction companies in Sweden have for recent years seen an increase in the numbers of 
warranty complaints associated with the market of resident buildings and the cost for this has 
been measured to over 1.2 billion SEK per year. Working with poor quality cost as a way of 
creating insight about defects within the company’s processes is a method developed and used 
by the manufacturing industry for decades, but have not yet reached the construction industry. 
 
This study has been performed in collaboration with a Swedish construction company, where 
the author has been stationed at the aftersales division for residential buildings. Owing to 
circumstances, this published report has been made anonymous regarding the company who 
will further on be named the Company. The Company is aware that warranty claims produce 
great costs and has requested a way of putting cost and cause to specific claims in order of 
receiving a more specific cost view and to make the reuse of knowledge more efficient. The 
purpose of the thesis is to: 
 

Investigate the conditions for adopting a cost and cause measurement for specific warranty 
claims within the Company’s aftersales division for residential buildings. 

 
The task has been performed as a case study where the author has analysed the opportunities 
and obstacles for introducing the ideas of poor quality costs at the aftersales division. The 
empiric is based on interviews with operating staff and management with the intention of 
highlighting the organizational conditions. A test model was produced and incorporated with 
the daily work at the aftersales division for a month’s time.  
 
The result shows that the conditions are positive for dividing costs and making early cause 
predictions. The author presents two alternative solutions for this work: mapping and 
measuring system. The conclusion is that incorporation is dependent on engaged leadership, 
communication and involvement of co-workers, where the reuse of knowledge is the 
connecting issue. 
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Sammanfattning 
 

Byggbolagen i Sverige har under senare år sett en ökning av antalet garanti- och 
felanmälningar kopplade till bostadsproduktionen och kostnaden för detta har av Boverket 
uppmätts till drygt 1.2 Mdr kr årligen. Att arbeta med kvalitetsbristkostnader för att skapa 
insikt om fel och brister i sin verksamhet är en metod som under decennier använts inom 
tillverkningsindustrin men ännu inte fått fäste i byggbranschen.  
 
Denna studie har genomförts i samarbete med ett svenskt entreprenadföretaget, där författaren 
har varit placerad på eftermarknadsavdelningen för bostadsproduktion. På förekommen 
anledning är denna publicerade version av rapporten anonymiserad gällande företagsnamnet, 
och företaget kommer fortsättningsvis i rapporten benämnas Företaget. Företaget är medvetet 
om att garantiåtgärder skapar stora kostnader och har efterfrågat ett sätt att kostnads- och 
orsaksbestämma dessa på ärendenivå för att skapa en tydligare kostnadsbild och för att 
effektivisera sin erfarenhetsåterföring. Examensarbetet har som syfte att: 
 

Undersöka förutsättningarna för att införa kostnads- orsaksbestämning av garanti- och 
felanmälningar på ärendenivå inom eftermarknaden för bostäder. 

 
Arbetet har utförts som en fallstudie där författaren har analyserat möjligheter och hinder för 
att arbeta med kvalitetsbristkostnader inom ramen för eftermarknadsarbete. Det empiriska 
materialet bygger på intervjuer med operativ personal samt berörda personer i ledande 
befattningar för att på så sätt belysa de organisatoriska förutsättningarna. En testmodell för 
registrering av kostnad och orsak arbetades fram och införlivades i det dagliga arbetet på 
eftermarknadsavdelningen under en månads tid. 
 
Resultatet från studien visar att förutsättningarna finns att fördela kostnader och göra initiala 
orsaksbedömningar av ärenden. Författaren presenterar två alternativa lösningar på detta 
arbete; kartläggning och införande av mätsystem. Slutsatsen är att införandet är beroende av 
engagerat ledarskap, kommunikation och aktivt involverande av medarbetarna, där 
erfarenhetsåterföringen är den gemensamma nämnaren. 
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1. Inledning 
 
Detta avsnitt ger en introduktion till val av ämne, problemställning och syfte med studien. 
Vidare definieras och förklaras valen av studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen bedriver sin verksamhet på en växande marknad, men kämpar trots det mot 
minskande och förhållandevis små marginaler (Dagen Industri, 2011; 2012) där fokus länge 
har legat på att hitta sätt att skära kostnader och bygga ekonomiskt för att öka dessa intäkter. 
Samtidigt har byggbolagen i Sverige under senare år sett en ökning av antalet garanti- och 
felanmälningar kopplade till bristande kvalitet i bostadsproduktionen och kostnaden för detta 
har av Boverket (2007) uppmätts till drygt 1.2 Mdr kr årligen. 
 
Det har skett en drastisk ökning av intresset för kvalitetsarbetet under de senaste decennierna 
(Sörqvist, 2001). Medan tidigare tankar var riktade mot det påstådda sambandet mellan hög 
kvalitet och hög kostnad, har dagens ledning i större utsträckning förstått att det inte är 
kvalitet som kostar, utan snarare förekomsten av dålig sådan. Sätten att nå förbättrad kvalitet 
är dock många och ofta tillfälligt strukturerade, med en tendens att följa vad som för 
närvarande erbjuds. Enligt Sörqvist (2001), finns det mycket att vinna på att identifiera och 
korrigera kvalitetsbrister, studier visar att kostnaderna ofta är i storleksordningen 10-30 % av 
företagens omsättning. Som med de flesta process- och verksamhetsförbättrande begrepp, har 
kvalitetsbristkostnader sitt ursprung i tillverkningsindustrin där det har utvecklats och använts 
med stor framgång. Identifiering och prissättning av kvalitetsbrister leder inte bara till att 
definiera förbättringsområden, det kan även ha en positiv effekt på att motivera anställda och 
ledning i kvalitetsarbetet genom att konkretisera kvalitetsbegreppet. Att minska 
kvalitetsbristkostnader ger dessutom möjlighet att rikta insatsen mot de kostnader i 
verksamheten som inte har några värdeadderande egenskaper, i motsats till mer 
konventionella kostnadsreduceringar. 
 
Josephson & Lindström (2011) menar att byggbranschen är medveten om kostnader sprungna 
ur dålig kvalitet i sina processer och att flera studier har gjorts i ämnet. Ändå är arbetet med 
utveckling och implementering inte närvarande, delvis på grund av bristande kunskap om vad 
som ska ingå när man gör kvalitetsberäkningar (Josephson & Lindström, 2011). Dessutom har 
branschens fokus under lång tid varit inställt på att åtgärda problemen när de uppstår i stället 
för att analysera orsaken bakom; hjältarna har varit de som fixar snarare än de som 
förebygger. Byggbranschen måste visas möjligheterna med att prissätta sina kvalitetsbrister 
och den långsiktiga ekonomiska förbättring det kan erbjuda. 
 
Enligt Josephson & Lindström (2011), finns det tendenser till en ändring i synsättet, där så väl 
ledning som anställda efterfrågar verktyg för att mäta effekterna av negativa avvikelser. 
Samtidigt är experter från andra branscher eniga i sina uppfattningar när de rekommendera 
användningen av kvalitetsbristkostnader som ett verktyg för byggbranschen att förbättra sin 
konkurrenskraft. 
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1.2 Problemformulering 
Det finns en uppenbar fördel med att sänka sina kostnader genom att identifiera och eliminera 
kvalitetsbrister i verksamheten. Att rikta kraften mot poster som inte tillför något värde är en 
väg att gå som har klara fördelar mot mer konventionella besparingsåtgärder som generellt 
inte tar hänsyn till värdeskapande och därmed kan slå hårt mot delar som faktiskt genererar 
värde i verksamheten. Att prissätta kvalitetsbrister med målet att synliggöra problemområden, 
är en metod som har utvecklats och använts med framgång inom tillverkningsindustrin. 
Användningen har spritt sig till tjänsteföretag de senaste decennierna men byggbranschen har 
ännu inte anammat metoden.  
 
Företaget har inom eftermarknadsavdelningen för bostäder efterfrågat ett sätt att få veta hur 
mycket de enskilda ärendena kostar och vad som orsakat dem. Därför ämnar detta arbete 
besvara frågan: 
 

Ø Vilka förutsättningar finns att prissätta och orsaksbestämma garanti- och 
felanmälningar på ärendenivå inom Företagets bostadsproduktion? 

 
För att kunna besvara frågan har ett antal delfrågor identifierats som tillsammans besvarade 
anses kunna bilda grund för lämpliga förslag. Dessa frågor är: 
 

-‐ Hur ser arbetet på eftermarknadsavdelningen ut idag? 
 

-‐ Vilka kostnadsposter har en felanmälan? 
 

-‐ Hur kan en initial orsaksbestämning se ut? 
 

1.3 Syfte och målsättning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka möjligheter som finns att införa en 
metod för prissättning och orsaksbestämning av enskilda felanmälningsärenden under garanti- 
och ansvarstiden inom bostadssektorn på Företaget. 
 
Författarens indirekta syfte är att visa på nyttan av att använda sig av kvalitetsbristkostnader 
för att effektivisera produkter och processer inom organisationer och specifikt visa att denna 
metod även är applicerbar i eftermarknadsarbete. Som en följd av detta syfte har författaren 
som intention att analysera inkommande anmälningar under en tidsperiod med hjälp av en 
framtagen testmodell som kan symbolisera eventuellt framtida arbetssätt, och därigenom visa 
på frekvens, kostnad och orsak för de vanligast förekommande ärendena. 
 
Målsättningen är att detta arbete ska utmynna i konkreta förslag på hur Företaget ska lägga 
upp arbetet på eftermarknaden för bostäder med registrering av kostnads- och 
orsaksbestämning av felanmälningar och garantianmärkningar. 
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1.4 Avgränsningar 
Arbetet genomförs i samarbete med ett svenskt entreprenadföretag. Kombinationen av 
presenterat förslag på teoretiskt område av författaren och önskat område att undersöka av 
Företaget, gav att arbetet skulle utföras på avdelningen för eftermarknad inom 
bostadssegmentet.  
 
Felanmälningar från boende och anmärkningar från besiktningar i realtid, kommer ligga till 
grund för den analys som utförs av felfrekvens och kostnadssättning.  
 
För att ytterligare göra analysen intressant ur Företaget ekonomiska synvinkel så valdes att 
anmälningarna skulle begränsas till Företagets ”egna arbete”, d.v.s. arbete som från början 
utförts av Företagets personal och där åtgärden inte innefattar anlitande av under-
entreprenörer.  
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2. Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs bakomliggande metodteori, val av vetenskaplig metod och 
tillhörande tekniker. Kapitlet avslutas med reflektion och kritik. 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Inom vetenskaplig forskning finns två grundinställningar att fastställa sanningar och dra 
slutsatser från (Ghauri & Grønhaug, 2010). I den deduktiva forskningsansatsen utgår man från 
det som är känt inom ett visst område och härleder genom empirisk prövning och logiska 
slutsatser sin uppfattning mot konstaterande eller förkastande, inte sällan genom kvantitativa 
metoder. Genom induktion går man från empiriska observationer och resultat, via tolkningar 
och hypoteser för att landa i nya teoretiserade resultat och slutsatser, ofta med kvalitativa 
metoder till sin hjälp. Då denna studies huvudsakliga syfte är att utreda möjligheter och hinder 
genom att undersöka och beskriva den aktuella situationen, antas en induktiv ansats till 
problemet.  
 

2.2 Forskningsstrategi 
Strategin i forskningsuppdraget utgår från frågeställningens struktur och problemets karaktär, 
där tre huvudvägar kan urskiljas (Ghauri & Grønhaug, 2010). Den explorativa forskningen 
lämpar sig när förståelsen för problemet är bristfällig och fastställd ordning har låg struktur, 
vilket ger en obestämd väg, med fokus på flexibilitet, fram till resultatet. Den kausala 
forskningen har en hög grad struktur och god förståelse av problemet, där tyngdpunkten ligger 
på att fastställa orsaker och utreda i vilken grad dessa ger effekter. Även i deskriptiv forskning 
är problemet strukturerat och väl formulerat. Här ligger dock fokus på att beskriva strukturer 
och att studera skeenden. Merriam (1994) menar att den deskriptiva forskningen är användbar 
när man eftersträvar beskrivning och förklaring snarare än resultat baserade på orsak och 
verkan, och att den är induktiv till sin natur då det inte är möjligt att bestämma alla variabler i 
förväg. Denna studie tar ett deskriptivt angreppssätt på forskningsfrågan då målet är att 
studera och beskriva ett rådande tillstånd där detaljer och variabler är invävda i dess helhet. 
 

2.2.1	  Kvalitativ	  och	  kvantitativ	  metod	  
Vilken metod man väljer och vilka tekniker den ska innefatta styrs av forskningsfrågan 
(Ghauri & Grønhaug, 2010). I kvantitativ forskning är resultaten ofta strukturerade och 
baserade på statistiska metoder där tyngdpunkten ligger på att testa och föra logiska 
resonemang, medan kvalitativa metoder har sin grund i en holistisk syn på problemet där 
vikten ligger på förståelse av verkligheten utifrån empati och sociala aspekter. Enligt Ghauri 
och Grønhaug (2010) ställer kvalitativ forskning större krav på forskaren då insamlingen av 
kvalitativ data kräver en mer personlig insats och resultaten fordrar abstrakt analys utifrån 
helhetsperspektiv av processer och sociala sammanhang. Ofta är en forskning inte helt 
kvantitativ eller helt kvalitativ till sin art, utan en mix i metod och tillhörande tekniker kan 
förekomma, där valet styrs av vilken information som söks. 
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Denna studie har sin grund i en kvalitativ metod då den huvudsakliga uppgiften är att förstå 
och tolka verkligheten utifrån de studerade personernas upplevelser och då studien utförs i 
deras naturliga miljö (Ghauri & Grønhaug, 2010). Studiens syfte har varit styrande i val av 
insamlingstekniker, beskrivna i kapitel 3.3, som både är av kvalitativ och kvantitativ art. 
 

2.2.2	  Fallstudie	  
När studien fick sina avgränsningar bestämde författaren att en initial nulägesbeskrivning av 
eftermarknadsavdelningen var nödvändig för att kunna gå vidare med förslag på hur 
information om kostnad och orsak skulle kunna införas i arbetsrutiner. Nulägesbeskrivningens 
syfte var även att ligga till grund för hur en framtagen testmodell skulle utformas så att den 
kvantitativa delen av studien skulle kunna påbörjas.  
 
Nulägesbeskrivningen görs utifrån en kvalitativ fallstudie då denna kan beskrivas som en 
helhetsinriktad beskrivning och analys av en enda enhet eller organisation (Ghauri & 
Grønhaug, 2010). Merriam (1994, s. 9) beskriver vidare fallstudien som lämplig för att skaffa 
sig djupgående insikter om en situation och hur de inblandade tolkar denna, och menar att 
vid fallstudier ligger fokus på process snarare än på resultat och på att upptäcka snarare än 
att bevisa. Vidare beskrivs fallstudiens betydelse då målet är att undersöka en specifik 
företeelse eller avgränsat system, och att inta en kvalitativ inriktning i fallstudien beskrivs 
som lämpligt då fokus ligger på insikt, upptäckt och tolkning snarare än på hypotesprövning, 
och då frågeställningen är problemcentrerad (Merriam, 1994, s. 25). 
 
Fallstudiens närhet till det som har studerats har givit möjlighet till, och varit förutsättning för, 
att bestämningen av vilken information som ska sökas har fått växa fram under närvaron hos 
det studerade. Detta betyder att även insamlingsteknikerna, beskrivna nedan, har utvecklats 
under arbetets gång. Författarens observationer var initialt förutsättningslösa, för att sedan allt 
eftersom bilden av organisationen och dess arbete blev tydligare, bli mer fokuserade på de 
delar som ansågs vara av störst intresse för att kunna besvara frågeställningen. Intervjuernas 
frågor byggde på observationerna och hade redan från början låg grad av struktur, vilket 
bidrog till att intervjuunderlaget kunde modifieras efterhand författaren hittade nya intressanta 
vinklar och frågeställningar.  
 

2.3 Datainsamling 
Hörnstenen i forskning är att samla in tillräcklig och relevant data. Insamlingen kan ske på 
flera sätt. Den första distinktionen som kan göras mellan olika typer av data är mellan 
sekundär- och primär data (Ghauri & Grønhaug, 2010).  
 
Sekundär data är redan existerande information som har samlats in av andra i syften som kan 
skilja sig från det egna (Ghauri & Grønhaug, 2010). Denna typ av data kan vara internt 
framtagen inom en organisation i form av dokument och rapporter, eller externt framtagen i 
tidigare forskning eller av utomstående bedömare. Sekundär data ska alltid konfronteras i ett 
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inledande skede då man vänder sig till litteraturen med syfte att överblicka vad som tidigare 
gjorts och för att införa naturliga avgränsningar. 
 
Data som samlas in i syfte av den specifika studien och dess omfattning benämns primär 
(Ghauri & Grønhaug, 2010). Denna kategori av data ska man vända sig till när utbudet av 
sekundär data inte är tillräckligt för att svara på forskningsfrågan. Detta är ofta fallet vid 
studier av sociala företeelser som beteende, värderingar, medvetande och åsikter, men även 
vid organisatoriska spörsmål som processer och arbetssätt. Fördelen med primär data är att 
den är framtagen specifikt för den pågående studien och därmed unikt anpassad för 
frågeställningen. Nackdelar är att framtagningen är beroende av forskarens möjligheter att få 
tillfredställande svar av respondenterna och att det är kostsamt i tid, och ibland även 
ekonomiskt, att ta fram sådana data och den ska därför begränsas till nödvändig omfattning. 
 
Teknikerna för att samla in data är många och kan vara av både kvalitativ och kvantitativ art, 
där val av insamlingsteknik bestäms utifrån vilken typ av data som anses behövas för 
forskningsfrågan (Ghauri & Grønhaug, 2010).  
 

2.3.1	  Litteraturstudie	  
Att i ett inledande forskningsskede vända sig till och utforska allmän litteratur och tidigare 
studier kopplade till det specifika området fyller flera viktiga funktioner. Genomgång av 
litteratur syftar dels till att överblicka det ämnesområde studien omfattar och skapa sig en bild 
av vad som gjorts och vad som saknas (Merriam, 1994), men det hjälper också till att sätta 
avgränsningar, förklara koncept och positionera studien så att den blir ett bidragande tillägg 
(Ghauri & Grønhaug, 2010). Merriam (1994) menar även att litteraturen är användbar vid 
problemformuleringen, dels för att hitta problem, men också för att se hur andra tidigare har 
tagit sig an problemet i fråga. 
 
En inledande litteraturstudie genomfördes inom områden för allmänt kvalitetsarbete, 
kvalitetsbristkostnader och kvalitetsundersökningar av byggbranschförhållanden. Detta för att 
ge författaren en inblick i kvalitetsarbete i allmänhet och kvalitetsbristkostnader i synnerhet, 
samt se hur dessa ämnen har praktiserats i byggbranschen tidigare. I urvalet av litteratur har 
stort fokus lagts på ledande och erkända författare och forskare. Då relevant och kvalitativ 
litteratur har hittats, har referenser därifrån varit en källa till vidare studier. 
 

2.3.2	  Observation	  
När man vill studera beteenden och attityder i en naturlig miljö samt få ta del av dessa genom 
förstahandsinformation är det lämpligt att använda sig av observationstekniker (Ghauri & 
Grønhaug, 2010). Det finns olika grader av observation att utföra där klassificeringen utgår 
från observatörens deltagandegrad, från fullständig deltagare där observatören är anonymt 
införlivad i det studerade sammanhanget som en del av gruppen, till fullständig observatör 
där forskaren är ”osynlig” för det studerade sammanhanget (Merriam, 1994).  
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För att effektivt kunna bilda en grundläggande uppfattning om arbetsrutiner och omfattning 
av arbetsuppgifter, inleddes nulägesanalysen med observation och iakttagelse av de 
arbetsledare som vid studiens start var aktiva vid eftermarknadsavdelningen. Observationerna 
kompletterades med informella samtal med enskilda individer och slumpvisa grupper för att 
fördjupa förståelsen för detaljer och för att förstärka helhetsuppfattningen av organisationen. 
Deltagandegraden kan beskrivas som observatör-deltagare (Merriam, 1994), d.v.s. 
författarens närvaro har varit tydlig och känd, men direkt inblandningen i arbetet har inte 
förekommit.  
 
Syftet med de inledande observationerna och samtalen var även att skapa en stabil grund att 
bygga intervjuunderlaget på. Viss information som kom fram under observationerna medförde 
att det inte ansågs behöva utvecklas i de enskilda intervjuerna, medan andra observationer 
skapade frågor som ansågs relevanta att fördjupa sig i på individuell nivå för att skapa en mer 
nyanserad bild av situationen. 
 

2.3.3	  Intervjuer	  
Det som skiljer en intervju från ett samtal är att det finns en tydlig rollsättning av intervjuare 
och respondent, där de två har olika uppgifter att fylla (Merriam, 1994). Intervjuaren har till 
uppgift att strukturera situationen och upplägget med en genomtänkt strategi, vare sig det 
innefattar ett helt förutbestämt frågeformulär eller enbart ett ämne som ska komma att 
diskuteras med öppna förutsättningar. Respondenten har till uppgift att utifrån förmåga och 
vilja bidra med information, åsikter och reflektioner inom det berörda området.  
 
Det ovan sagda ger för handen att det ställs krav både på den som utför intervjun och den som 
är föremål för densamma. Ghauri & Grønhaug (2010) pekar på vikten av att intervjuaren är 
väl medveten om sin forskningsproblematik och vilken typ av information som är önskad av 
intervjun, detta för att optimera informationsutfallet och minimera mängden icke önskvärd 
data. Merriam (1994) lägger stor vikt vid intervjuarens personliga egenskaper och pekar på 
vikten av att vara en neutral och icke-bedömande lyssnare samtidigt som reflektion ska ske 
och intresse visas för vad respondenten säger.  
 
Det är även av betydelse att välja intervjuobjekt med avseende på vilken information denna 
kan, och är villig att, dela med sig av (Ghauri & Grønhaug, 2010). Intervjuaren kan inte med 
säkerhet förvänta sig helt sanningsenliga svar och åsikter men kan förbättra förutsättningarna 
genom att erbjuda anonymitet och förklara hur informationen kommer att behandlas, samt 
förklara betydelsen och vikten av svaren för den fråga man undersöker. Merriam (1994) 
menar att en bra respondent är en person som är insatt i det aktuella ämnesområdet, men som 
även är kapabel att reflektera över det och formulera sina tankar och åsikter väl så att 
informationen når intervjuaren. 
 
Intervjuer benämns ofta efter grad av struktur på utförandet, där den mest strukturerade 
formen är en muntlig version av enkätundersökning och den minst strukturerade kan liknas 
vid ett öppet samtal (Merriam, 1994). De strukturerade intervjuerna är fördelaktiga vid 
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forskning när ett stort antal objekt ska utfrågas och där tyngdpunkten ligger på kvantitativa 
mätvärden medan de ostrukturerade passar när ämnet rör värderingar och sociala aspekter 
(Ghauri & Grønhaug, 2010). 
 
Djupintervjuer med fem stationerade arbetsledare, samt en eftermarknadschef, har utförts 
inom denna studie. Urvalet av arbetsledare baserades dels på erfarenhet hos intervjuobjekten 
och dels på att en av arbetsledarna delade arbetsrum med författaren och därmed bidrog 
kontinuerligt med information. 
 
Djupintervjuerna har varit av semi-strukturerad karaktär, där ett antal ämnesområden har 
identifierats på förhand men frågorna inte varit exakt specificerade. Därigenom har 
respondenterna fått uttrycka sig fritt och ytterligare reflektioner har uppmuntrats genom icke-
planerade följdfrågor. Den semi-strukturerade intervjun är fördelaktig då intervjuaren vill ha 
en viss typ av information från alla respondenter men även ha möjlighet att ta till vara den 
specifika situation som uppstår vid varje intervju och utveckla den personliga bild som 
respondenten beskriver (Merriam, 1994). Denna intervjuform har av författaren ansetts vara 
lämplig då syftet har varit att undersöka nuvarande arbetssätt och processer inom avdelningen 
samt få personliga reflektioner av respondenterna angående syn på organisationen och möjligt 
förbättringsarbete.  
 
De individuella djupintervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats, i alla fall utom ett 
på deras egna arbetsrum. Detta bidrog till en avspänd atmosfär med syfte att intervjuerna inte 
skulle kännas för utfrågande. Författaren inledde med att förklara syftet med studien och vad 
intervjuernas underlag skulle tänkas bidra med. Vidare meddelades studiens offentliga 
publicering, att informationen från intervjuerna kommer publiceras citatvis ordagrant och 
genom analys, men med tillägg att all intervjuinformation kommer att presenteras anonymt 
med hänvisning till AL (Arbetsledare) och CEM (Chef Eftermarknad) för att främja 
inhämtandet av ärliga och uttömmande svar. Utöver detta erbjöds alla respondenter att läsa 
den sammanfattning som författaren tog fram efter intervjutillfället, för att få möjlighet att 
göra tillägg eller förtydliganden till hur författaren uppfattat vad som sagts. I bilaga A.2 
presenteras en mall som användes vid intervjuerna med arbetsledarna. 
 

2.3.4	  Interna	  dokument	  
Vid användning av dokument som inte är framtagna med den specifika studien som mål gäller 
det att vara medveten om att dessa kan ge en vinklad syn på ämnet (Ghauri & Grønhaug, 
2010). Samtidigt menar Merriam (1994) att dokument kan ge snabb och relevant information 
för frågeställningen och om forskaren är medveten om i vilken kontext materialet är framtaget 
så kan det utnyttjas för information om situationen. 
 
Genom fallstudiens gång har författaren haft tillgång till Företagets intranät samt viss annan 
interndokumentation. Detta har bidragit med förtydligande i vissa organisatoriska frågor och 
använts som referens då muntliga källor haft motstridiga eller oklara utsagor. Dessa källor har 
dock använts i begränsad omfattning och bedöms inte ha större påverkan på studiens resultat. 
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2.3.5	  Kvantitativ	  insamling	  
Arbetet med att ta fram en modell för insamling av kostnads- och orsaksinformation har utgått 
från den initiala nulägesanalysen. Därför beskrivs den bakomliggande metoden med 
kvantitativ insamling vidare i kapitel 5.3.  
 

2.4 Metodkritik 
Vid fallstudier måste man vara medveten om och reflektera över närvarandets påverkan av det 
som studeras; förändras situationen av forskarens närvaro eller uttrycks åsikter efter det som 
forskaren efterfrågar? Här kommer frågan om närvaro av validitet och reliabilitet in.  
 

2.4.1	  Validitet	  
En studies validitet handlar om i vilken omfattning de utförda mätningarna fångar det som de 
är tänkta att fånga (Ghauri & Grønhaug, 2010). Merriam (1994) menar att man måste bedöma 
validiteten i en fallstudie utifrån tolkningar av forskarens erfarenheter, eftersom information 
aldrig talar för sig själv. Validiteten i denna studie är att se utifrån detta perspektiv. Det 
empiriska materialet har av författaren tolkats utifrån vald teori och slutsatser har därifrån 
dragits om hur förutsättningarna ser ut. 
 

2.4.2	  Reliabilitet	  
Frågan om i vilken utsträckning en forsknings resultat kan återupprepas av andra beskriver 
studiens reliabilitet (Merriam, 1994). Denna fråga styrs av utförandet såväl som beskrivningen 
av denna. Reliabiliteten inom fallstudier bygger till stor del på hur frågeställningen har 
attackerats och forskarens egna tolkningar av resultaten. Kvalitativa metoder bygger dessutom 
på social interaktion, och människans beteende är ju föränderligt, så även om samma 
frågeställning och intervjuunderlag använts vid ett annat tillfälle med samma intervjuobjekt 
skulle resultatet kunna falla ut annorlunda. Därför får reliabiliteten anses vara relativt låg i 
denna studie, även om den bedöms ha höjts något genom att beskrivningar av utförande och 
analyser har presenterats utförligt. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt beskrivs för studien bakomliggande teori. Först ges en inblick i allmänt 
kvalitetsarbete, sedan specifikt mot kvalitetsbristkostnader. Avslutningsvis beskrivs teori 
om kvalitetsaspekter i byggbranschen. 

3.1 Kvalitet 
Kvalitet är ett mångbottnat och sammanhangsberoende begrepp med många definitioner. 
Sörqvist (2001) beskriver en tidigare definition som överrensstämmelse med krav. Denna 
definition tar ett tydligt producentperspektiv och riskerar att rikta kvalitetsarbetet för mycket 
på organisationens interna processer och att fokus hamnar på att göra saker rätt. En produkt 
kan mycket väl uppfattas som bristfällig av kund trots att den har mött alla krav i 
produktionen. 
 
Bergman & Klefsjö (2012) tar ett kundperspektiv när de definierar kvalitetsbegreppet som 
kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 
behov och förväntningar. Denna definition pekar på att det oftast inte räcker med att uppfylla 
kundens behov, utan strävan i kvalitetsarbetet ska vara att överträffa förväntningarna för att på 
detta sätt skapa, behålla och utvidga sin kundbas. Sörqvist (2001) pekar på svårigheterna med 
att fastställa kundens behov, då kunden själv ofta bara är medveten om vissa behov, medan 
andra tas för självklara och ytterligare några är omedvetna tills de upplevs. Denna teori 
beskrivs i den så kallade Kanomodellen (Figur 2) där kundens totala kvalitetsupplevelse 
framställs utifrån en kombination av hur dessa behov blir uppfyllda. 
 
 

 
Figur 1. Kanomodellen över uppfyllda behov och upplevd tillfredsställelse (Kompetensbloggen, 2013) 

 
 



 
 

 
 
 

19 

Ett annat perspektiv är att titta på produktens lämplighet för användning (Juran & Gryna, 
1988). Detta synsätt uppfattas också att ta ett kundperspektiv på kvalitetsbegreppet då 
användning främst kopplas till den slutliga kunden. Sandholm (2001) menar att det med 
denna definition behövs en vidgning av begreppet användning. Detta bör även innefatta 
användningen av produkten i alla led i processerna under dess framtagning. Produkten ska ha 
en sådan kvalitet att den passar för användning i nästa och alla efterföljande faser, från 
planering, genom produktion och vidare till packning, lagring, distribution och försäljning.  
 
Utifrån ovanstående tilläggsdefinition av användning har även kundbegreppet vidgats. 
Bergman & Klefsjö (2012) definierar kund som de vår organisation vill skapa värde för. 
Kvalitetsarbetet handlar härifrån således om att systematiskt 
 

-‐ ta reda på vilka som är organisationens kunder 
 

-‐ ta reda på deras förväntningar och behov 
 

-‐ se till att uppfylla och helst överträffa deras förväntningar och behov 
 
Sandholm (2001) definierar kund som alla som påverkas av verksamheten. I detta 
kundbegrepp finns både de interna- (inom organisationen) och de externa (utanför 
organisationen) kunderna. Härigenom har då även den ursprungliga kvalitetsdefinitionen fått 
en mer omfattande betydelse. Sörqvist (2001) sammanfattar detta i en definition av kvalitet 
utifrån kundens behov och kundbegreppet i sig som alla sammantagna egenskaper hos en 
vara, tjänst eller process som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade, underförstådda och 
omedvetna behov. Denna definition tar uttryckligen hänsyn till både produktens kvalitet för 
slutanvändaren samt kvaliteten på verksamhetsprocessen produkten har tagits fram under. 
 
Arditi & Gunaydin (1997) menar att kvalitet i byggbranschen har en tendens att definieras 
utifrån uppfyllelse av kraven i projektet – juridiskt, estetiskt och funktionellt – men hävdar 
vidare att man inte bör titta på allmänna beskrivningar om kvalitet i byggprojekt, och 
argumenterar för åtskillnad. Å ena sidan bör differentiering göras mellan produktens kvalitet 
och kvaliteten i processen, eftersom leveransen av en högkvalitativ byggnad inte är lika med 
en utförandeprocess av hög kvalitet. Å andra sidan bör skillnad göras mellan faktiskt kvalitet 
och upplevd kvalitet, eftersom en högkvalitativ byggnad kan levereras men ändå inte lyckas 
med att tillfredsställa kunden. 
 

3.1.1	  Kvalitet	  som	  verksamhetsutveckling	  	  
Företag och organisationer ser idag i allt större utsträckning kvalitetsfrågor som en integrerad 
del av verksamheten. Denna helhetssyn, och handlandet därefter, utgör grunden i konceptet 
Total Quality Management (TQM) och har på svenska översatts med Offensiv 
Kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012) Offensiv står för att aktivt arbeta med att 
förebygga och förbättra, och utveckling syftar på den ständigt pågående processen arbetet 
kräver. Detta arbetssätt beskrivs av fem hörnstenar enligt Figur 3 och ska ses som en helhet 



 
 

 
 
 

20 

där värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar mot ökad kundtillfredsställelse till lägre 
resursförbrukning. 
 

 
Figur 2. De fem hörnstenarna i Offensiv Kvalitetsutveckling. Fritt efter Bergman & Klefsjö (2012, s. 45) 

 
-‐ Genom att sätta kunderna i centrum söker man att aktivt ta reda på vad kunden vill ha 

och utveckla produkter som fyller dessa önskemål.  
 

-‐ Att basera beslut på fakta innebär att noggranna och väl underbyggda analyser ska 
ligga till grund för utveckling och förändringsarbete. 

 
-‐ Genom att identifiera och arbeta med sina processer skapar man förutsättning att 

minimera resurser och eliminera variationer. 
 

-‐ Enligt kvalitetsarbetets gyllene regel finns det alltid ett sätt att åstadkomma högre 
kvalitet till en lägre kostnad. Genom att arbeta med ständiga förbättringar fokuserar 
man på ökad kundnytta och förhindrar fällan med att känna sig nöjd. Den som slutar 
bli bättre slutar snart att vara bra. 

 
-‐ Att skapa förutsättningar för delaktighet bland medarbetare leder till ökat 

engagemang och arbetstillfredsställelse med ökad kvalitet som resultat. 
Kommunikation, delegation och utbildning är nyckelord i detta arbete. 

 
Gemensamt för dessa punkter är att effektivt kvalitetsarbete utgår från ledningen, genom 
verkligt engagemang och förebildligt arbete med goda exempel skapas en kultur kring 
långsiktigt kvalitetsarbete. 
 

3.1.2	  Kvalitet	  som	  kundtillfredsställelse	  
Hur hög kvalitet en produkt än må ha så gynnar det inte företaget om inte 
kundtillfredsställelsen tillgodoses. Denna är kopplad till kundens behov och förväntningar 
som i sin tur påverkas av faktorer som tidigare erfarenheter, företagets och dess produkters 
rykte och att erhållna löften uppfylls (Bergman och Klefsjö, 2012). Kvaliteten på produkten, 
kärnkvaliteten, är viktig men hanteringen av funktioner som kommer av köpet, 
kringkvaliteten, kan vara väl så viktig. En god kringservice och en strukturerad hantering av 
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klagomål och reklamationer kan ha lika stor effekt på ett företags rykte som den faktiska 
produktkvaliteten. Bergman & Klefsjö (2012) menar att det ibland till och med kan vara 
möjligt att omvandla en missnöjd kund till en nöjd kund genom ett professionellt och snabbt 
bemötande i klagomålshanteringen.  
 
Juran & Gryna (1988) pekar på en undersökning gjord av Coca-Cola Company 1981 som 
åskådliggör vikten av att hantera kunder väl i sin kringservice. Undersökningen visade att 
kunder med negativ erfarenhet av bemötandet i klagomålsärenden berättade i genomsnitt för 
10 personer var om sina negativa erfarenheter. Motsvarande siffra för nöjda kunder var 4. Av 
de nöjda kunderna angav 10 % att de nu köpte mer av företaget. Av de missnöjda kunderna 
uppgav 45 % att de köpte mindre efter erfarenheten och 30 % uppgav att de hade slutat att 
köpa helt av företaget.  
 
Kundrelaterade klagomål som anmäls ska inte bara åtgärdas direkt. Juran & Gryna (1988) 
menar att ett väl uppbyggt system för att hantera och loggföra inkomna klagomål är en 
utmärkt grund i det fortsatta arbetet med att förbättra produkter och processer. Genom att 
identifiera de mest frekventa klagomålen kan man få ner den totala volymen med en 
förhållandevis liten insats. Detta är en lönsam investering då ändringskostnaden ökar starkt 
med produktkedjan (se Figur 4). Viktigt i detta arbete är att det finns tydliga utarbetade 
kanaler för återföring av den kunskapen till tidiga delar av processerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Ändringskostnaden för en produkt ökar snabbt med dess faser. Fritt efter Bergman & Klefsjö 
(2013, s. 58)  
 
Bristande kundtillfredsställelse beror enligt Zeithaml et al. (refererad i Bergman & Klefsjö, s. 
327) på att ett negativt gap har uppstått i relationen mellan kund och företag. Fyra gap mellan 
upplevd och förväntad tjänst identifieras: 
 

-‐ Mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa förväntningar, för 
att företaget inte har förstått kundens behov och önskemål. 
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-‐ Mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och den utformade tjänsten, 
för att företaget inte har lyckats kommunicera kundfokusen genom hela processen. 

 
-‐ Mellan den utformade och den utförda tjänsten, för att kundmötande personal inte 

lyckats utföra tjänsten enligt plan. 
 

-‐ Mellan den utförda tjänsten och den för kunden presenterade tjänsten, för att företaget 
sagt sig kunna göra något som inte har uppfyllts. 
 

3.2 Kvalitetsbristkostnader 
Begreppet kvalitetskostnad skapades av A. Feigenbaum 1943 och utvecklades av J. M. Juran 
under 1950-talet då hans Quality Control Handbook först kom ut (Bergman & Klefsjö, 2012).  
Konceptet vann stort gehör i den produktionskoncentrerade tillverkningsindustrin där det 
utvecklades för att sedan sprida sig till andra sektorer.  
 
På senare tid har det utvidgade begreppet kvalitetsbristkostnad fått allt större acceptans 
(Harrington, 1988; Sörqvist, 2001), då det tidigare begreppet förde tankarna till den tid man 
ansåg att hög kvalitet är lika med höga kostnader, en olycklig koppling då den allmänna synen 
idag är att det är bristande kvalitet som kostar. Wood (2013) anser däremot att begreppet 
kvalitetsbristkostnad är missvisande då det tenderar att utesluta vissa kostnader (se vidare kap. 
4.2.1), och vidhåller därmed det tidigare begreppet. Andra använda synonymer är 
kvalitetsrelaterade kostnader och icke värdeskapande kostnader. Författaren har valt att 
använda sig av begreppet kvalitetsbristkostnader i denna studie, då detta begrepp anses ha 
störst spridning och acceptans i åtminstone svensk användning. 
 
Kvalitetsbristkostnadernas innebörd har även de utvecklats under tid. Ett tidigare 
producentperspektiv tittade främst på kostnader för avvikelser från krav (Sörqvist, 2001). Här 
såg man till kostnaderna för att inte ”göra saker rätt” men förbisåg kundbehovet och 
kostnaderna för att inte ”göra rätt saker”. Juran (1988) integrerar begreppet med det 
utvecklade kvalitetsarbetet utifrån kvalitetsplanering, kvalitetsstyrning och 
kvalitetsförbättring. I The Juran trilogy (Figur 5) beskrivs hur förändringar krävs för att 
minska fel och brister, samt hur den initialt förhöjda kostnaden i förlängningen leder till högre 
kvalitet och ökade marginaler.  
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Figur 4. The Juran trilogy (Juran, 1988, s. 2.7) 

 
 
Taguchi (1989) tar kostnaden för bristande kvalitet till en samhällsövergripande nivå där han 
definierar den som förlusten som tilldelas samhället från det att produkten skeppas iväg, och 
menar att långvariga förluster för samhället leder till förluster för organisationen. Genom detta 
samhällsperspektiv läggs ökat fokus på de dolda immateriella kostnader bristande kvalitet för 
med sig. Taguchi (1989) förespråkar variationsreducering som medel att höja kvaliteten och 
därmed sänka kvalitetsbristkostnaderna och sammanfattar detta i fyra påståenden: 
 

-‐ man kan inte reducera kostnader utan att påverka kvaliteten, 
 

-‐ man kan höja kvaliteten utan att öka kostnaden, 
 

-‐ man kan reducera kostnaden genom att höja kvaliteten, 
 

-‐ man kan reducera kostnaden genom att minska variationen, med ökad kvalitet som 
följd. 

 
Sörqvist (2001) kopplar innebörden till kvalitetsbegreppet inom TQM och definierar 
kvalitetsbristkostnader som de totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter 
och processer inte är fullkomliga, där förluster innebär samtliga effekter på intäkter, 
kostnader och tillgångar. 
 

3.2.1	  Indelning	  av	  kvalitetsbristkostnader	  
Kvalitetsbristkostnader klassificeras traditionellt enligt fyra kostnadskategorier (ex. Juran & 
Gryna, 1988; Campanella, 1999; Wood, 2013), som menar att summan av dessa är skillnaden 
mellan den egentliga kostnaden för produkten/tjänsten och vad den reducerade kostnaden 
skulle vara om inga defekter i produkt eller processer skulle förekomma: 
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-‐ Förebyggande kostnader; kostnader för att utföra kvalitetsfrämjande åtgärder i 
verksamheten och alla processerna. Här ingår kostnader för kvalitetsplanering, -möten, 
-utvärderingar, -projekt och -utbildning. 

 
-‐ Kontrollkostnader; kostnader för att utföra kontroller i syfte att säkerställa rätt kvalitet 

i alla led, som test av inköpt material, kontroll och test under produktion och 
slutkontroller. 

 
-‐ Interna felkostnader; kostnader för avvikande kvalitet, där felet upptäcks innan 

leverans till kund.  Kostnader för omarbeten och kasseringar är vanligast förknippat 
med denna post, men här ingår även förluster kopplade till bristande inköp, -
marknadsföring, -produktutveckling och -medarbetar-/ledarkunskaper. 

 
-‐ Externa felkostnader; kostnader för avvikande kvalitet, där felet upptäcks efter 

leverans till kund. Här ingår förluster kopplade till reklamationer, garantier, 
ersättningar, viten och förlorad försäljning, men även kostnader för att upprätthålla 
goodwill. 

 
Bergman & Klefsjö (2012) menar dock att det förebyggande kvalitetsarbetet ska ske som en 
integrerad del av verksamheten och att begreppet förebyggande kostnader är farligt då det kan 
riskera att på kort sikt jämföras med övriga felkostnader. Faran ligger i att man skär ner på 
förebyggande åtgärder som krävs för att komma till rätta med kvalitetsproblem. Då det som 
kostar är att producera defekta varor eller utföra dåliga tjänster så att omarbete eller ersättning 
krävs, föreslås en klassificering av kvalitetsbristkostnader som enbart omfattar två kategorier, 
interna felkostnader och externa felkostnader. 
 
Även Sörqvist (2001) diskuterar nyttan av att mäta förebyggande kostnader i sammanhang av 
kvalitetsbristkostnader, då denna post är att se som en investering i god kvalitet. Tanken från 
början var att kunna visa på effekten av att öka de förebyggande kostnaderna och att kontroll- 
och felkostnaderna minskade som ett resultat av detta. Sörqvist (2001) menar dock att dessa 
insatser är sanktionerade och inte en del av den obestämda kostnadsmassa man vill undersöka, 
denna post ska istället utvärderas utifrån vilka insatser som gjorts. Kategoriseringen av 
kvalitetsbristkostnader bör enligt Sörqvist (2001) vara de tre posterna kontrollkostnader, 
interna felkostnader och externa felkostnader. 
 

3.2.2	  Nivåer	  av	  kvalitetsbristkostnader	  
Kvalitetsbristkostnaderna kan även indelas efter grad av komplexitet och upptäckt (Sörqvist, 
2001). Detta åskådliggörs av isbergsprincipen (Figur 6) som visar på problematiken med att 
upptäcka ett företags kvalitetsbristkostnader då endast en liten del är av sådan art att den 
direkt uppfattas just som kvalitetsbrister. Ju djupare ner i isberget man analyserar, desto större 
blir behovet av uppskattningar och i många fall kommer kostnaderna att förbli okända. 
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Figur 5. Kvalitetsbristkostnadsindelning enligt isbergsprincipen. Fritt efter Sörqvist (2001) 
 
 

-‐ Traditionella kvalitetsbristkostnader; tillfälliga (akuta) problem som upptäcks och 
åtgärdas, oftast inom den producerande delen av verksamheten. Exempel är 
omarbeten, kassationer och reklamationer. 

 
-‐ Dolda kvalitetsbristkostnader; kostnader för kroniska brister som ”göms” i systemet 

på grund av acceptans, exempelvis direkt lön/material och rättningar som utförs utan 
rapport, men även problem som ineffektivitet och dåliga angreppssätt. Här återfinns 
oftast alla kvalitetsbristkostnader kopplade till tjänstemannasidan. 

 
-‐ Förlorade intäkter; De intäkter man går miste om genom att släppa ut produkter som 

inte uppfyller externa kunders samtliga behov. Detta resulterar i förlorad goodwill, 
tappad kundbas och förlorade intäkter. 

 
-‐ Kundernas kostnader; de kostnader som drabbar externa kunder som följd av 

bristande kvalitet hos den levererade produkten. 
 

-‐ Samhällsekonomiska kostnader; förluster som drabbar samhället till följd av 
kvalitetsbrister hos företaget. Hit hör miljöpåverkan, socioekonomiska effekter och 
myndighetsregleringar som effekt av bristande kvalitet. 
 

3.2.3	  Varför	  mäta	  kvalitetsbristkostnader?	  
Att identifiera och prissätta kvalitetsbrister i verksamheten kan ha många fördelar. Harrington 
(1988) listar fem användningsområden som betydelsefulla: 
 

-‐ Fånga ledningens uppmärksamhet. Genom att översätta kvalitetskonceptet till kronor 
och ören konkretiseras det till ett språk som ledningen förstår och kan relatera till.  

 

Traditionella 
kvalitetsbristkostnader 

  Dolda kvalitetsbristkostnader 
 
          Förlorade intäkter 
 
Kundernas kostnader 
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-‐ Förändra medarbetarnas syn på utförda fel. Genom att presentera utförda fel som 
kostnader medvetandegörs dessa hos medarbetarna. 

 
-‐ Problemområden identifieras och kan prioriteras. Genom att välja de områden som 

ger störst utdelning att åtgärda, främjas inställningen till fortsatt kvalitetsarbete. 
 

-‐ Hela verksamheten inkluderas, vilket leder till att suboptimeringar kan elimineras. 
 

-‐ Uppföljning av tillsatta åtgärder. Genom att mäta kvalitetsbristkostnader över tid kan 
tillsatta kvalitetsfrämjande åtgärder utvärderas. 

 
Man ska dock vara medveten om att kvalitetsbristkostnader i sig inte löser några 
kvalitetsproblem eller optimerar kvalitetssystem, metoden är ett verktyg för ledningen att 
identifiera områden, prioritera och därefter besluta om åtgärd (Harrington, 1988). I praktiken 
är det inte möjligt att mäta en verksamhets totala kvalitetsbristkostnader, trots uppskattningar 
kommer det alltid finnas ett stort mörkertal. Inte heller får man falla för frestelsen att jämföra 
kvalitets-bristkostnader mellan olika avdelningar, produkter eller verksamheter; lika väl som 
skillnader finns dem emellan, finns skillnader i deras kvalitetsbrister. 
 
Sörqvists (1998) studie av 36 svenska företags arbete med kvalitetsbrist-kostnader identifierar 
tio problemområden som kan skapa svårigheter vid mätningar: 
 

-‐ Omfattning. Det finns en tendens att begränsa, eller lägga störst fokus på, kostnader 
som relateras till den producerande delen av verksamheten. När företag kommer till 
tjänstemannasidan bidrar denna i väldigt liten del och upplevs som svår att mäta. 
Beslut efter sådant förfarande leder antagligen till suboptimeringar. 

 
-‐ Mätningens mål. Målet med användningen av uppmätta data ska vara tydligt bestämt i 

förväg. Att inte ha klargjort denna analys leder till felaktiga mätmetoder och en 
datamängd som inte kan utnyttjas för beslut. Stort fokus på mätmetoder och 
datamängd kan även bli ett självändamål, där resultat, analys och förbättringar 
tenderar att utebli. 

 
-‐ Definition. Vid mätningar ska definitionen av kvalitetsbristkostnader vara klargjord 

och förankrad. Svårigheter att komma vidare i beslut om vilka kostnader som ska ingå 
leder ofta till att dataanalysen blir diskuterad utifrån relevans, inte utifrån möjligheter 
till förbättringar. 

 
-‐ Ansvar. Frågan om vem ska belastas med de olika kostnaderna vid en mätning blir ofta 

en känslig punkt. Framgångsrikt arbete bygger här på enkla metoder, som att behålla 
kostnaden där den först upptäcks för att senare under analys förbättra fördelningen. 
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-‐ Mätmetoder. Användningen av system för att samla in data leder ofta till problem: 
redan existerande ekonomisystem anses inte fylla tillräcklig funktion, medan externa 
system anses leda till dubbelarbete. Oklara rutiner för rapportering och möjligheter att 
göra fel leder till låg acceptans för resultaten. Lyckade företag har därför baserat 
beslut på sammanvägning av kvalitetsbristkostnadsmätningar, kundnöjdhet och 
arbetsklimat på sammanvägda index. 

 
-‐ Ledning. En dåligt engagerad företagsledning visar sig vara den mest betydelsefulla 

orsaken till att rapportering av kvalitetsbristkostnader inte fungerar. Då ledningen inte 
utnyttjar informationen till åtgärder och beslut som märks utåt, minskar incitamenten 
för medarbetarna att fortsätta rapporteringen. 

 
-‐ Personalen. Medarbetarna kan uppleva rapporteringen som ett merarbete och ha svårt 

att se fördelarna det ger. Detta är i mångt och mycket ett ledningsproblem då resurser 
inte tillsätts vid behov och informationen sällan efterfrågas av ledningen. Därtill kan 
medarbetare känna sig utpekade som skyldiga till kvalitetsbristkostnader som uppstår 
och rapporteringen kan därav bli lidande. Utbildning och information om betydelsen 
av mätningarna ökar förståelsen och förebygger denna risk. 

 
-‐ Noggrannhet. Mätningar som startar för detaljerat tenderar att bli bristfälliga i sin 

helhet och därmed ifrågasatta och bortprioriterade. Framgångsrikt arbete har ofta 
börjat med en kartläggning baserat på uppskattningar, för att senare utveckla ett mer 
detaljerat system utifrån dessa resultat. Insikten om att det i praktiken aldrig är möjligt 
att mäta de totala kvalitetsbristkostnaderna bör alltid finnas med i arbetet. 

 
-‐ Implementering. Vikten av att lyckas vid första försöket är avgörande för fortsatt 

arbete. Om den första implementeringen misslyckas, tenderar inställningen bland 
personal och ledning att permanent skadas. Planering och förberedelse vid inledandet 
är av största vikt, liksom involvering av controller och ekonomifunktioner för att 
kunskap och kompetens inom ekonomiområdet medför acceptans för resultaten. 

 
-‐ Jämförelser. Storleken av de uppmätta kvalitetsbristkostnaderna varierar mycket 

mellan olika företag, från ett par procent av omsättningen till omkring 20 %. De 
högsta kostnaderna framträder hos de företag som utvecklat sina metoder mest, vilket 
ger att arbetet med kvalitetsbristkostnader effektiviseras med tiden och att jämförelser 
mellan olika företag är vanskligt.  

 

3.2.4	  Mätmetoder	  
Wood (2013) menar att strategin för att använda kvalitetsbristkostnadssystem kan beskrivas 
enkelt och tydligt: 
 

-‐ Rikta direkt uppmärksamhet på felkostnaderna i syfte att driva dem mot noll. 
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-‐ Investera i rätt förebyggande kostnader för att åstadkomma förbättringar. 
 

-‐ Reducera kontrollkostnaderna i enlighet med uppnådda resultat. 
 

-‐ Jobba med ständiga utvärderingar av, och omdirigera vid behov, tillsatta åtgärder för 
att åstadkomma ytterligare förbättringar. 

 
Dessa åtgärder baseras på antagandena att; för varje fel finns en orsak; orsaker går att 
förebygga; att förebygga är alltid billigare (Wood, 2013). Arbetet med kvalitetsbristkostnader 
handlar i grund och botten om analys av orsak och verkan, där lösningen är permanent 
elimination av grundproblemet, inte kosmetiskt agerande på effekten. När fel upptäcks ska 
grundorsak utredas direkt genom återföring av problemet inom organisationen. 
 
För att kunna utvärdera kvalitetsbristkostnader inom en organisation måste insamling av data 
genomföras. Sörqvist (2001) identifierar två sätt att utföra detta, genom kartläggning eller 
införande av mätsystem.  
 
Kartläggningen utförs i projektform där utvalda medarbetare direkt samlar in data från 
organisationen. Fördelaktigt ingår både personer med kunskaper i kvalitetsteknik och 
ekonomi i en tvärfunktionell grupp. För att minska risken för problem och svårigheter ska 
man eftersträva enkelhet i förfarandet, insamlad fakta kan därför väl kompletteras med 
uppskattningar. Insamlingen kan baseras på två förfaranden: 
 

-‐ Avvikelseanalys; avvikelser identifieras, kvantifieras och prissätts genom intervjuer 
med berörda medarbetare. Dessa genomförs med fördel ”motströms” produktionens 
riktning för att information om tidigare fel i kedjan kan uppdagas och analyseras vid 
kommande intervjuer. 

 
-‐ Optimalfallsanalys; ett ”optimalt” fall för organisationen identifieras och kostnaderna 

för detta bestäms. Detta jämförs sedan med verksamhetens rådande funktion, varvid 
kvalitetsbristkostnaderna faller ut som differens.  

 
Att införa mätsystem för medarbetare att löpande inrapportera de kvalitetsbristkostnader som 
uppstår är en lockande tanke för många organisationer. Sörqvist (2001) menar dock att detta i 
de allra flesta fall är arbetsamt och mycket komplicerat och att få organisationer innehar den 
mognad inom kvalitetsområdet som krävs för sådant förfarande över den totala verksamheten. 
Anmälningssystem bygger på att medarbetarna för in kostnader successivt, något som kan 
kännas utpekande för individer om kostnaderna kopplas till dem. Dessutom tenderar enbart de 
tillfälliga felen att rapporteras, medan de kroniska missas då de ofta är ”accepterade”. 
Mätsystem kan dock införas på avgränsade delar av en organisations verksamhet, där fokus 
riktas mot kostnader som anses vara av strategisk betydelse. Detta medför dock en betydande 
risk för suboptimeringar vid beslut fattade enbart med dessa som grund, och komplettering 
med information om kvalitetsläget från annat håll rekommenderas i dessa fall. 
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3.2.5	  Analys	  av	  kvalitetsbristkostnader	  
En relevant analys och presentation av uppmätta kvalitetsbristkostnader är av stor vikt för att 
vinna acceptens och gehör för resultatet (Sörqvist, 2001).  Genom användning av relationstal 
istället för absoluta tal kan koppling göras till lämplig bas i den ordinarie verksamheten, 
exempelvis kostnad, försäljning eller antal (Figur 7). Genom att utnyttja relationstal vid 
mätningar över tid kan dessa kompensera för förändringar i de absoluta värden som sker och 
som annars skulle ha inverkan på resultaten. 
 
 

Relationstal  =  
 
 

Figur 6. Relationstalsberäkning. Fritt efter Sörqvist (2001, s. 144) 
 
 
 
Paretoanalys är ett annat viktigt verktyg vid arbetet som bygger på den så kallade 
paretoregeln, eller 80/20-regeln, som säger att 80 % av den totala effekten kan härledas till 20 
% av orsaksposterna (Juran & Gryna, 1988). Denna regel visar sig vara väl applicerbar i 
kvalitetssammanhang och kan lägga en viktig grund i beslut om tillsatta åtgärder. 
Presentationen kan göras som tabeller eller diagram, där kostnaden presenteras nominellt och 
procentuellt per post jämsides med den ackumulerade andelen. Generellt kommer man se då 
att ett fåtal av kvalitetsbristerna står för en stor andel av den totala kostnaden i mätningen 
(Figur 8). 
 
 

 
Figur 7. Paretodiagram över felkostnader. (Statisticalconcepts, 2013) 
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Ishikawadiagram, eller orsak-verkandiagram, används för att bryta ned ett problem i 
bakomliggande orsaker och därmed möjliggöra för permanenta förbättringar vid val av åtgärd 
(Juran & Gryna, 1988). Viktigt vid denna analys är att inte stanna för tidigt utan försöka 
utreda tre eller åtminstone som Figur 9, två orsaksnivåer. 
 

 
Figur 8. Ishikawadiagram där varje huvudorsak har orsaksanalyserats. (Sandholm, 2013) 

 
 

3.3 Kvalitet i byggbranschen 
Ett flertal mätningar av felkostnader inom svensk byggindustri har genomförts under 1990-
talet. I den mest omfattande studien följde Josephson & Hammarlund (1998) sju byggprojekt 
under sex månader vardera och konstaterar att den uppmätta felkostnaden under 
produktionsskedet låg på mellan 2,3 och 9,4 % av produktionskostnaden. Denna studie 
kartlade dock enbart de synliga kostnaderna, varvid de dolda felen förblev osynliga under 
produktionsskedet men befaras ge stora effekter efter ibruktagandet.  
 
Det senaste decenniet har två myndighetsutredningar analyserat och utrett byggbranschens 
kvalitetsproblem; Skärpning gubbar! (Byggkommissionen, 2002) och Sega gubbar 
(Statskontoret, 2009). Byggkommissionen (2002) hade på uppdrag av regeringen att bland 
annat se över problemen med byggfel, höga priser och ansvarsfrågan i detta. I betänkandet 
pekades på ett antal brister i branschens allmänna utvecklingstillstånd, där den beskrevs som 
konservativ, revirtänkande och ovillig till förändring. Betänkandet presenterade 22 konkreta 
förslag som bland annat mynnade ut i ett utökat garantiåtagande på 5 år för entreprenörens 
arbetsinsats som ett led i ökat ansvarstagande.  
 
Statskontoret (2009) fick i uppdrag att göra en uppföljning på Byggkommissionens (2002)  
rapport. I en nulägesanalys av byggsektorn framkommer det att byggfelen inte har minskat 
sedan Byggkommissionens (2002) betänkande utan snarare ökat, och utvecklingen beskrivs 
som oroande.  Analysen pekar på att fel och bristande kvalitet främst kan härledas till tre 
bristfälliga områden; ledarskap, kommunikation och erfarenhetsåterföring, där den 
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sammanfattande slutsatsen blir att bristen på insikt och vilja att motverka fel, och förbättra 
kvaliteten, har varit övergripande. Ändrade kontrollbestämmelser och flyttat kvalitetsansvar 
på byggarbetsplatser nämns som mer specifika orsakspunkter till den ökade felfrekvensen, 
tillsammans med bristande kompetens och ambition hos beställare.  
 
Boverket (2007) konstaterar att det alltför ofta händer att entreprenader godkänns och 
byggnader tas i drift trots att betydande fel och brister kvarstår, och att förfarandet medför 
stora kostnader både för entreprenörer och för boende. Studien visar att kostnaden, beräknad 
som tidsförlust, i snitt uppgår till 20 000 kr/hushåll för de boende och 18 000 kr/bostad för 
byggföretagen under första året efter inflyttning. Då har hänsyn inte tagits till direkta 
kostnader för material och hantverkare eller om andra aktörer har lagt ner tid. Studien visar 
även på att kunderna generellt upplever stress och frustration i åtgärdsprocessen samt att den 
påverkat deras rutiner och i vissa fall inkomster. En tydlig motsägelse i attityder hos de 
medverkande parterna är att kunderna ofta upplever kontakten med byggföretagen som trög 
och svår, ibland oseriös, medan byggföretagen å sin sida anser att de möter kundens alla krav 
och ofta tillämpar goodwillarbete men att kunderna är svåra att tillfredsställa. Studien 
sammanställer byggföretagens och kundernas totala kostnader för fel och brister i 
nyproduktion till drygt 1,3 Mdr kr årligen i Sverige. 
 
Josephson & Saukkoriipi (2005) kartlägger slöseriet i byggbranschen och kommer fram till att 
aktiviteter som görs i onödan, icke värdeskapande aktiviteter, motsvarar en kostnad på 30-35 
% av projektets produktionskostnad, fördelat på fyra huvudgrupper: 
 

-‐ Fel och kontroller, 10 %. Här ingår bland annat synliga- och dolda felkostnader under 
produktion, och kontroller och besiktningar som följdkostnader av att fel uppstår. 

 
-‐ Resursanvändning, 10 %.  Ineffektiv användning av personal och maskiner, med 

många avbrott och förflyttningar, samt materialspill. 
 

-‐ Hälsa och säkerhet, 12 %. Slöseriet relaterat till arbetsskador, rehabilitering och 
förtidspensionering var en stor post. 

 
-‐ System och strukturer, 5 %. Slöseriet som kopplas till organisationer och processer 

inblandade i byggprojekt, anses vara den mest underskattade kategorin i 
kartläggningen. 

 
Josephson & Saukkoriipi (2005) konstaterar att trots den enorma förbättringspotential dessa 
siffror visar på, så står stora hinder i vägen för förbättringar. Den fortfarande cementerade 
uppfattningen att ”bygg är unikt och konservativt” är ständigt återkommande i studien, både 
internt i branschen och utifrån samhället och media, och motverkar effektivt 
förändringsmöjligheter och kunskapsåterföring. En andra upptäckt är att det förändringsarbete 
som initieras inom byggbranschen nästan alltid leder till utökade stödprocesser och därmed 
ökad administration, få initiativ förespråkar reducering av dessa områden. Lösningen ligger 
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enligt Josephson & Saukkoriipi (2005) i att förändra synsätt och på så sätt arbeta smartare och 
förenkla processerna. 
 
Det finns en rad hinder för erfarenhetsåterföring i byggbranschen (Josephson, Knauseder & 
Styhre, 2003). Trots att lärande anses viktigt, räknas det i form av lärande i projekt, dvs. 
lärandet är passivt och sker i arbetssituationen. Fokusen på problemlösning nedgraderar synen 
att lära av och förebygga misstag. Även strikta organisatoriska gränser mellan projektering 
och produktion, samt den pressade projekttiden, ses som stora hinder för återföring av 
kunskap. Som rekommendationer för att lära av projekt nämns bredare kontakt över 
organisations- och disciplingränser, samt vikten av att följa upp och utvärdera projekt. 
 
Att identifiera och åtgärda verksamhetens kvalitetsbrister är en effektiv kostnadsreducering, 
konstaterar Josephson & Lindström (2011) i en rapport. Genom att sammanväva råd och 
erfarenheter av etablerat kvalitetsbristkostnadsarbete från annan industri med förutsättningar 
för byggbranschen har rapporten kommit med förslag på implementering. Arbetet med 
kvalitetsbristkostnaderna flyttar kostnadsfokus från kortsiktig projektnivå till långsiktig 
verksamhetsnivå och därmed mot permanent ökade marginaler. Kvalitetsexperterna är eniga i 
sina rekommendationer till byggbranschen att följa upp och åtgärda kvalitetsbristkostnader i 
dess verksamheter. Några förslag och rekommendationer är: 
 

-‐ Skapa bred insikt genom att initialt prioritera att uppskatta nivån på 
kvalitetsbristkostnaderna. Exemplens makt är en viktig faktor och insatser som ger 
tydliga resultat främjar fortsatt arbete. 

 
-‐ Byggföretag mäter mycket. Ta till vara på det och utnyttja ekonomisystem, 

avvikelserapporter och andra källor. 
 

-‐ Skapa en ledarkultur som sätter kvalitetsbrister högst på dagordningen, då följer 
organisationen med. 

 
-‐ Lär av andra, men forma en organisationsunik strategi för att långsiktigt minska 

kvalitetsbristkostnaderna.  
 
Expertråden från annan industri betonade faran med att börja jaga kostnader när dessa 
upptäcks och pekade på att ”minskningen av kvalitetsbristkostnader är mål och inte medel” 
(Josephson & Lindström, 2011, s.29). Viktigt i arbetet är att se till den tydliga rangordningen; 
säkra teknisk produktkvalitet; effektivisera processerna med fokus på ledtid; och som följd av 
detta se att kostnaderna minskar.  
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4. Resultat 
 

Detta avsnitt presenterar studiens empiriska material. Först ges en nulägesbeskrivning av 
eftermarknadsavdelningen, därefter beskrivs arbetet med den föreslagna modellen. 

4.1 Nulägesbeskrivning 
Med placering på Företagets operativa eftermarknadsgrupp har författaren bedrivit insamling 
av data genom flera olika tekniker. Målet med nulägesanalysen var att få en bild av, och 
beskriva, eftermarknads arbete med felanmälningar för att därifrån kunna reda ut 
förutsättningar och hinder i ett framtida arbete med kostnads- och orsaksbestämning av 
ärenden. Allteftersom bilden växte fram riktades fokus mot ett antal punkter som författaren 
identifierade som kritiska för att förändringsarbete ska kunna genomföras med positivt 
resultat. Dessa punkter beskrivs av nedanstående rubriker. 
 

4.1.1	  Organisation	  
Eftermarknadsavdelningen har sin huvudorganisation på Företagets huvudkontor, där ansvarig 
chef (CEM) och kundtjänst är placerade. På den operativa eftermarknadsavdelningen arbetar 
sju arbetsledare (AL) vars uppgift är att hantera de felanmälningsärenden som kommer in, till 
hjälp med det praktiska utförandet har de 5 yrkesarbetare internt anställda. Eftermarknad för 
bostäder är ett gemensamt initiativ av Företagets affärsområde för bostadsutveckling, i denna 
rapport kallad Bostad, och affärsområdet som står för entreprenadverksamheten, i denna 
rapport kallad Entreprenad, där eftermarknadsarbetets omfattning styrs från Bostad och där 
Entreprenad ansvarar för bemanningen av arbetsledare (CEM, 2013-03-22).  
 
Garantiprojekten som hanteras inom eftermarknad delas upp i två kategorier: 
 

-‐ Interna projekt, där Bostad är beställare och där Entreprenad, eller i vissa fall en 
extern aktör, utför entreprenaden. Under de interna projektens garantiskede är den 
boende den direkta kunden i ett ärende, även om bostadsrättsföreningar kan föra frågor 
vidare i vissa fall.  

 
-‐ Externa projekt, där beställaren är extern aktör på bostadsmarknaden och där 

Entreprenad ansvarat för entreprenaden. I dessa projekt är beställaren kund och 
motpart under ett ärende och den som anmäler till Företaget. 

 
Dessa två distinktioner medför i viss mån olika arbetssätt vad gäller hantering och registrering 
av ärenden. Den stora skillnaden är dock att de faller under två olika affärsområden, Bostad 
respektive Entreprenad, och därför har olika intressenter och beställare av information. De 
interna projektens kostnader för fel under garantitiden faller under Bostads garantiavsättning 
för projektet, medan kostnaden för de externa projekten täcks av garantiavsättning gjord av 
Entreprenad (CEM, 2013-03-22). Denna uppdelning har även lett till en fördelning av projekt 
hos arbetsledarna där tre av dem till övervägande del är involverade i externa projekt, medan 
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resterande fyra arbetsledare enbart är ansvariga för interna projekt (AL, Intervjuer 2013). Då 
skillnader i hantering av ärenden har sin anledning i denna uppdelning, redogörs det för detta i 
nedanstående beskrivningar. 
 
Det framkom även av intervjuer och observationer att ärenden grovt kan delas upp i två 
kategorier. Den ena kategorin innehåller de löpande felanmälningarna som kommer in från de 
boende och som hanteras inom relativ kort tidsrymd, ofta åtgärdas de med ett eller ett par 
besök och har en byggtekniskt enkel lösning. Dessa handlar t.ex. om synliga fel och skador på 
ytskikt, defekta produkter, krånglande luckor och dörrar och enklare VVS-/VA-fel.  
 
Den andra kategorin klassas som utredningsärenden och är betydligt mer komplicerade. Dessa 
ärenden har ofta flera byggdiscipliner inblandade och inte sällan är den faktiska 
bakomliggande orsaken svår att identifiera. Det kan ofta handla om strukturella och inbyggda 
fel rörande värme och ventilation, ibland med stora konstruktionsåtgärder som följd. Dessa 
ärenden kan i vissa fall dra ut på tiden i flera år och får följaktligen stora kostnader bundna till 
sig.  
 

4.1.2	  Ärendehantering	  
Eftermarknadsavdelningen har valt att i sin ärendehantering använda sig av PRIO, ett inom 
Företaget redan befintligt system vars ursprungliga användningsområde är som kalkylerings-, 
uppföljnings- och faktureringssystem för projekt. När ett internt projekt går över från 
produktion till eftermarknad, förs det in i PRIO som ett fullständigt mappsystem ner på nivå 
för enskild bostad. När ett ärende anmäls, registreras det i respektive projekt på berörd 
bostadsenhet och följs i PRIO genom hela processen. Hanteringen av ärenden som kommer in 
från kund följer i de flesta fall en formell och bestämd kedja av händelser. När kunden ringer 
eller mailar in till kundtjänst registreras ärendet i PRIO enligt vissa bestämda kategorier, 
bland annat efter vilket BSAB-namn det klassas, ansvarig person, vilket datum det inkom och 
löpande status. I vissa fall kan kundtjänst hantera ärendet på egen hand, annars 
vidarebefordras det till för projektet ansvarig arbetsledare. För de externa projekten finns 
ingen kundtjänst i Företagets regi, utan ansvaret för registreringen i PRIO ligger i dessa fall på 
arbetsledaren som utifrån anmälan från berörd förvaltare löpande uppdaterar 
projektetsmappsystem (CEM, 2013-03-22). Arbetsledaren har sedan att besluta om ärendet 
faller under intern garanti och då ska vidarebefordras till interna yrkesarbetare eller 
specialiserad entreprenör för åtgärd, eller om ärendet faller under garantiåtagande tillhörande 
underentreprenör. 
 
 
Ur PRIO plockas i dagsläget en stor mängd information ut och sammanställs i en 
statistikmodul för internt syfte. Modulen kan presentera statistik baserad på alla eller utvalda 
ärendekategorier beskrivna ovan och används främst av Bostad vid uppföljningsmöten. I 
dagsläget finns dock enbart statistik över de interna projekten. 
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Intervjuerna med arbetsledarna visade att den inledande ärendehanteringen, med 
vidarebefordran av ärende till interna yrkesarbetare eller underentreprenör, i praktiken är 
individualiserad. Hur detta sker är beroende av den arbetsledare som ansvarar för det, även 
om målsättningen och resultatet i stora drag är gemensamt:  
 

”Jag träffar gubbarna dagligen. Jag skriver på ett papper vad som ska göras, eventuella 
bilder och kopior av mailkonversationer, tidigare utförda åtgärder.[…] Information om vad 

som sagts och kommit överens om, så att det inte börjar svamlas.” (AL2) 
 

”Han (yrkesarbetare) kommer upp så tittar vi på ärenden i PRIO. Han får ett gäng utskrifter 
och kan själv bestämma gångordning.” (AL4) 

 
”Jag ringer upp UE (underentreprenör), pratar om ärendet och skickar ett mail. Säger: ’Ring 

och boka upp kunden, sen om du bokar upp nu eller nästa vecka spelar ingen roll, bara 
kunden vet att han är med’.” (AL4) 

 
”Jag skriver ut en PRIO-lapp och lämnar till snickarna, kanske skriver till något för hand.” 

(AL3) 
 

”Det här sker ju mailledes” (underentreprenör). (AL2) 
 
”Man trycker ju ut arbetsordern, så skriver jag vem som ska ha den eller mailar den om det 

är ett externt arbete.” (AL1) 
 
Det framkommer att det gemensamma i arbetssättet hos arbetsledarna är att arbeten fördelas 
ut till yrkesarbetare och underentreprenörer med ärendeinformationen från PRIO eller aktuell 
förvaltare som grund. Kontakten mellan arbetsledare och yrkesarbetare är överlag bra, med 
nära arbetsrelation. Skillnaden är i hur informationen presenteras för den som ska utföra 
arbetet, där förmedlingen kan ske på ett flertal sätt: 
 

-‐ Ärenden sammanfattas i de, enligt arbetsledaren, viktigaste punkterna på handskrivna 
papper, i vissa fall bifogas ytterligare dokument som bilder och tidigare 
besöksanteckningar.  
 

-‐ Ärendet skrivs ut från PRIO, på en så kallad ”PRIO-lapp” med ärendebeskrivning, och 
kompletteras eventuellt med handskriven information och andra dokument. 

 
-‐ På externa projekt kommer anmälan in på olika former av mallar/arbetsorder från 

respektive förvaltare, där dessa används som underlag.  
 
Det gemensamma för dessa sätt är att den nedskrivna informationen som går ut inte hanterar 
vad som ska utföras utan fokuserar på vad som är anmält. Genomgång av vad som ska uträttas 
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på respektive ärende sker muntligen i samråd mellan arbetsledare och 
yrkesarbetare/underentreprenör.  
 
 
När frågan kom upp om arbetsledarna anser att de har tid att hantera ärendena 
tillfredsställande var de tveksamma och menade att det ofta finns en konflikt mellan de 
ärenden som kommer löpande och utredningsärenden:  
 

”Lite frustrerande att behöva ta hand om löpande ärenden när man försöker komma vidare 
med utredningsjobb. Jag skulle egentligen behöva plöja ner mer tid i utredningsärendena. 
[…] Men det har blivit bättre på kundtjänst, de har blivit bättre på att ta hand om ärenden 

själva.” (AL3) 
 

”Nej, de små inkommande blir inte hunna om man har något stort på gång, då kan de komma 
i kläm. […] Man får försöka göra en prio-lista och vissa grejer blir lidande.” (AL4) 

 
Sett till den totala ärendehanteringen är löpande inkomna ärenden de som står för störst andel, 
även fast grad av fördelning var olika hos arbetsledarna. Vissa av arbetsledarna menar att 
konflikten mellan de två ärendetyperna bottnar i att utredningsdelarna ofta behöver ett längre 
sammanhängande engagemang för att komma framåt. Här anser arbetsledarna att Kundtjänst 
fyller en viktig funktion i avlastningen. CEM (2013-03-22) menar också att Kundtjänst har en 
viktig roll i detta och ett mål är att de ska hantera och stänga fler ärenden utan att involvera 
arbetsledarna.  
 

4.1.3	  Kostnads-‐	  och	  orsaksbestämning	  
För att bestämma kostnad och orsak på ett ärende kräver det att flera delar i en kedja hänger 
ihop och verkar tillsammans. Därför har detta område delats upp i två delposter, intern- och 
extern återkoppling, enligt nedanstående. 
 

4.1.3.1	  Intern	  återkoppling	  
De i ärendekedjan som kommer felet närmast, och kanske har den största kunskapen om vilka 
åtgärder som tillsatts och vad som orsakade felet, är de yrkesarbetare som får i uppdrag att 
utföra första inspektionen eller att åtgärda efter överenskommelse. Deras arbete är även en 
stor post i den totala kostnaden för ett ärende. Om inte arbetsledaren själv åker ut på ett 
ärende, så är det från denna yrkeskategori den stora initiala kunskapsöverföringen om orsak 
och kostnad kan ske. Dessa yrkesarbetare är dels interna, anställda av Företaget, dels externa 
underentreprenörer som har löpande garantiåtaganden för arbete utfört under entreprenaden. 
Denna del av ärendehanteringen har av författaren benämnts intern återkoppling, där intern 
syftar på att informationens spridning än så länge är begränsad till den operativa delen av 
eftermarknaden. Arbetsledarna var i intervjuerna relativt eniga angående den återkoppling 
som sker från de interna yrkesarbetarna om utfört arbete, även om intresset från 
arbetsledarnas sida i viss mån avgör omfattning på informationsutbytet: 
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”Där är de skitbra våra gubbar. Där har de fan i mig bättre ordning än jag själv på de där 

återrapporteringarna.” (AL2) 
 

”Ja, den (arbetsordern) kommer tillbaka avbockad. Eller om det är ett garantiprotokoll så 
har de bockat av det. Vissa skriver att det är klart, andra vad de gjort.” (AL3) 

 
”De kommer tillbaka när det är gjort, 2-3 gånger i veckan, så går vi igenom.” (AL4) 

 
”Då säger de att de har varit där och gjort det, och att det är klart.” (AL1) 

 
”Vi försöker ses varje dag.” (AL5) 

 
Det är tydligt att det sker en löpande informationsöverföring mellan arbetsledare och 
yrkesarbetare, främst med syfte att kunna avsluta ärenden. Det är en naturlig och 
okomplicerad kommunikation som ofta sker samtidigt som nya uppgifter förmedlas. 
 
 
När det gäller information angående nedlagd tid och förbrukat material så är även det sådant 
som förmedlas. Här är det dock betydligt större skillnad mellan de olika arbetsledarna vad de 
anser vara av intresse: 
 
”Ja, han säger till om han behöver köpa något. Annars ser jag ju det genom fakturan som jag 

konterar. Är det dyrare beställningar så säger han till så tar jag det.” (AL4) 
 

”Jag får veta av dem. Jag brukar fråga ’Behövde ni ta ut något material?’. Och sen så ser jag 
ju i Contempus (fakturahanteringssystem) vad de har tagit ut, och på vilket projekt det är.[…] 

Jag brukar ju fråga ’Hur länge var ni inne i de här lägenheterna?’ Av ren nyfikenhet så till 
vida att jag vet ungefär hur lång tid jobben tar. Även för att se hur vida den okulära 

bedömningen av tidsåtgången stämde. Erfarenhetsmässigt får man då veta hur lång tid vissa 
jobb tar.” (AL2) 

 
”Är det något han behöver så beställer jag det. Men i regel är han ju självgående och då får 

jag ju se på fakturan vad som är gjort.” (AL5) 
 
Detta visar på att detaljinformation finns att tillgå vid förfrågan, både gällande tidsåtgång och 
inköp. Samtidigt pekas det på att man inte behöver fråga för att kontrollera, förtroendet 
mellan arbetsledare och yrkesarbetare är stort och de är båda enskilt kapabla att sköta ärenden.  
 
 
Det informationsutbyte som sker mellan arbetsledare och yrkesarbetare borde även vara en 
informativ källa till orsaksbestämning av ärendets uppkomst. Här fokuserades det under 
intervjuerna på fyra grundläggande orsaksposter av författaren identifierade som relevanta. 
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Frågan var om fel kunde relateras till projektering, produktion/utförande, produkt eller 
handhavande (kund)?  Arbetsledarna menade att detta ofta var fallet: 
 

”Jo, det kan jag säga i 95 % av fallen.”(AL1) 
 

”Jo, det får man väl veta emellanåt, i 75 % i alla fall. T.ex., ’Här har de varit slarviga när de 
spikade köket’. Men det finns inga rutiner för det. Det är ingenting som man registrerar.” 

(AL3) 
 

”Absolut, om det är handhavandefel, projekteringsfel, utförandefel. Det får jag veta av 
hantverkarna jämt.” (AL2) 

 
”När snickarna har varit där och kollat, då vet man ju vad det var. Vi tar det på mötena här 

varannan vecka.” (AL4) 
 

”Det visar sig ju ganska fort, dels genom den dagliga kontakten med yrkesarbetare.” (AL5) 
 
Utifrån denna generella orsakskategorisering var arbetsledarna överens om att fastställande 
skulle kunna ske i de flesta av fallen. Det verkar till stor del bero på den personliga kontakten 
med yrkesarbetarna som utför åtgärderna och denna kunskap inhämtas i dagsläget trots att det 
inte är efterfrågat. 
 
 
De arbeten som faller under externa entreprenörers garantiansvar omfattar exempelvis 
rörarbeten, plattsättning och elarbeten som har utförts inom entreprenadens omfattning. Även 
här borde det finnas en möjlighet att få in orsaksrapporter. Kostnadsaspekten är ett mindre 
problem att säkerställa då underentreprenörerna fakturerar arbeten som de inte anser sig ha 
ansvar för, och i motsatt fall hamnar kostnaden utanför Företaget. För denna arbetsgrupps 
insatser var meningarna mer delade angående återrapporteringen, då vissa arbetsledare 
menade att avstämningen fungerade väl angående utfört jobb medan andra tyckte att det 
fungerade väldigt dåligt: 
 

”Då får jag ett mail, om det är en extern utförare, att det är färdigt.” (AL1) 
 

”Återrapportering sker mailledes, ibland per telefon.” (AL4) 
 

”Den är dålig. Det finns några som är exemplariska, men överväldigande del är urusla på att 
återrapportera: ’Jag har gjort mitt’.  Det funkar inte, man får ringa och tjata. […] Det skulle 
avsättas en peng av entreprenaden som de får när de har utfört sina garantibesiktningar. Det 

finns inga incitament.” (AL2) 
 

”Några är bra, men många är riktig dåliga. Kunderna kommer tillbaka till mig var 3:e vecka 
för att underentreprenören inte har varit där.” (AL4) 
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”Det är ett mörker, för det finns inget besvärligare än entreprenörer. Vi vet inte ens om 
jobbet är utfört.[…] Vi släpper våra pengar vid godkänd slutbesiktning, sen är de inte 

intresserade längre. Det ska styras mycket hårdare. Det ska vara böter. […] Men det kan ju 
utläsas från vem som tar kostnaden. Jag blir ju varse om det är en proj-grej från en 

entreprenör, då är de ju jävligt snabba på att ta betalt.” (AL5) 
 
Här ansågs att huvudproblemet inte var om man fick återrapportering om åtgärd och orsak, 
utan ifall man fick någon som helst återrapportering angående att ärendet var hanterat. Även 
om arbetsledarna hade olika åsikter angående graden av funktion, så var de eniga om att 
denna kommunikation borde fungera bättre och att tydligare krav borde ställas. 

4.1.3.2	  Extern	  återkoppling	  
För att informationen som kommer arbetsledarna och yrkesarbetarna tillgodo ska kunna 
tillföra organisatoriska fördelar och utvecklingsmöjligheter, måste relevanta delar av den 
förmedlas vidare utanför den operativa eftermarknadsgruppen. Denna del av 
ärendehanteringens informationsflöde har fått benämningen extern återkoppling och syftar på 
att information registreras och digitaliseras genom införlivning i ärendehanteringssystemet 
PRIO och därmed blir tillgänglig för personer utanför den operativa avdelningen. Det är stor 
variation i vilken typ och mängd av information som registreras, och orsakerna till detta är 
flera: 
 
”Det beror på arten av fel” (vad som förs in). Om t.ex. dörren kärvar behöver man inte skriva 
att man skickar snickaren, det är uppenbart. […] Går man in och tittar på ett avslutat ärende, 

vet man av erfarenhet vad som är gjort.” (AL1) 
 

”Jag skriver precis vad som är gjort. Då vet kundtjänst när kunden ringer till dem att det här 
är vad som pågår. Det vi kan vara dåliga på är att lägga in de här sakerna själva. Du kan få 

ett samtal när du är ute då gäller det att komma ihåg det.” (AL4) 
 

”Jag jobbar väldigt lite i PRIO, det är pärmar jag jobbar i.” (AL2) 
 

”Vi har ju blivit tillsagda att inte fylla i så mycket information. Men jag fyller i vilka åtgärder 
som utförts och eventuell orsak, vem jag skickat det till och status.” (AL5) 

 
”Jag skriver i PRIO: ’Ärendet skickat till den och den, och datum’, sånt som jag tycker är 

viktigt.  Men mycket skriver jag faktiskt i ett block. Jag ser det (PRIO) som ett komplement till 
det man håller på med, sen har man egna papper på det man gör” (AL4) 

 
När intervjuerna behandlade informationsregistrering mynnade samtalet ofta ut i åsikter om 
PRIO, som arbetsledarna menade var ”oändamålsenligt”, ”tungrott”, ”svårt att skriva ut 
från” och att ”det innebär dubbelarbete”. Detta resulterar i en bristande loggföring av 
ärendets utveckling och att inte mer än det som krävs registreras. Flera av arbetsledarna var 
samstämmiga i uppfattningen om att brist på utbildning i systemhantering var en bidragande 
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orsak till deras inställning och att systemet antagligen kan erbjuda mer än vad de vet. Denna 
uppfattning bekräftas av CEM (2013-03-22) som är medveten om att användningen av PRIO 
bland arbetsledarna inte är på önskvärd nivå och att man har varit dålig på att introducera ny 
personal i PRIO-hantering.  
 

4.1.4	  Erfarenhetsåterföring	  
Under intervjuerna med arbetsledarna kom samtalet ofta att handla om det bakomliggande 
syftet med att orsaksbestämma ärenden och registrera information; återföring av erfarenhet för 
att förebygga att samma fel återkommer. Detta ämne var engagerande och intervjuerna hade 
en tendens att återkomma till det. Arbetsledarna var som tidigare nämnts eniga om att orsak 
enligt föreslagen definition var möjlig att bestämma i de flesta fall, men de var även 
samstämmiga i uppfattningen om att detta förebyggande arbete var lågt prioriterat och att 
informationen inte var efterfrågad på allvar: 
 
”Erfarenhetsåterföringen är ju i stort sett noll. Vi har inget system för återkoppling av vanligt 
förekommande ”små” fel. […] Vi kan ju sitta och tycka massa saker, men vi har inget forum 

att föra det vidare i, så det stannar ju på eftermarknad.” (AL1) 
 

”Verktyget finns ju (PRIO), men var ska du lämna informationen? Vem är mottagare. […] 
Nej, återkopplingen från min sida stannar i det här rummet.” (AL1) 

 
”Nej, jag registrerar inte. Jag har gjort det massor under åren med gånger men det har ärligt 

talat inte lett någonvart. Vi har skrikit i skogen så att säga. Nästa projekt har vi märkt; 
återigen samma grej. […] Informationen mellan oss och produktionen och projekteringen är 

obefintlig, i mina ögon.” (AL2) 
 

”Utförande och projekteringsfel, det är det vi ska föra vidare till beslutsfattarna högre i 
organisationen. Vi har inget reguljärt system för att föra det vidare. Man ska inte behöva elda 

på inom organisationen för att återföra kunskap, vi sitter ju i samma båt.” (AL2) 
 

”Det finns inga direkta kanaler för utförandefel. […] Vi tar upp det med våra chefer på 
eftermarknad, men sen då? […] Det kommer inte fram till gubben som snickrar.” (AL3) 

 
Känslan av att informationen om orsak inte är prioriterad från högre delar av organisationen 
har en frustrerande inverkan på arbetsledarna. Det har även negativ effekt så till vida att 
relevant information inte registreras och därmed blir oåtkomlig. Flera av respondenterna 
ansåg att kanalen för att föra informationen vidare inte finns, eller att den var omständlig och 
ineffektiv. CEM (2013-03-22) håller med om att kanalerna direkt till produktion inte finns, 
men menar att erfarenheter från eftermarknad utnyttjas: 
 

”Man träffas en gång i kvartalet och har plockat in erfarenheter från snickare och 
arbetsledare, kundtjänst, från varje region. Så går man till det här mötet och har den här 

avstämningen. […]Man ska tänka att det är lite generella problem.[…] Det finns en 
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utredningslista, man kan skicka till inköp, teknik eller plattformsgruppen för att utreda frågan 
eller bara fixa någonting.” (CEM) 

 
Men CEM påpekar också att: 
 

”Det har varit en psykologisk grej att arbetsledarnas erfarenheter tas om hand men att 
resultatet inte syns förrän efter flera år. Man måste förmedla att det används.” (CEM) 

 
CEM menar även att arbetet med erfarenhetsåterföringen inte är helt integrerat i 
verksamheten, och att Företaget kan göra mer: 

 
”Det här är något som vi gör vid sidan om. Jag känner att man skulle satsa mer resurser på 
att jobba mer med erfarenhetsåterföring. Vi skulle få igen pengarna.[…] Man har pratat om 

det, hur viktigt det är, men man har inte riktigt velat satsa.” (CEM) 
 
Här finns ett tydligt gap mellan medarbetare och ledning i uppfattningen huruvida 
erfarenheter förvaltas och utnyttjas, till viss del hänförd bristande kommunikation. Men till 
viss del kan det även tillskrivas de delade förväntningarna om hur denna återföring av 
kunskap ska skötas, där arbetsledarna efterfrågar en snabbare kanal till projektering och 
produktion. Samtidigt är ledningen på Bostad medveten om att det finns mer att hämta ur 
detta.  

 

4.2 Modellutveckling och kvantitativ insamling 
Fallstudiens inledande observationer och intervjuer har legat till grund för beslut om hur en 
testmodell ska utformas, vars syfte ska vara att registrera uppgifter om ett ärendes kostnad och 
orsak under en bestämd tidsperiod. En vidare beskrivning av underliggande analys i detta 
framtagningsarbete återfinns i kap 6.2. 
 

4.2.1	  Kostnadsposter	  
Som underlag för kostnadsbestämning av ärenden beslutades att fyra kostnadsposter skulle 
vara i fokus, kostnad för: 
 

-‐ Nedlagd tid av arbetsledare. 
 

-‐ Nedlagd tid av yrkesarbetare. 
 

-‐ Inköpt/förbrukat material. 
 

-‐ Arbete utfört av underentreprenörer. 
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Huvuddelen av eftermarknads kostnad ligger i resurser, dvs. personal (CEM, 2013-03-22) och 
står därmed för största delen av ett ärendes kostnad. Uppdelning av kostnad på arbetsledare 
och yrkesarbetare motiveras dels av de olika timpriser yrkeskategorierna står för, dels för att 
särskiljandet grovt sett visar på kostnad att administrera respektive åtgärda ärenden.  
 
Att bestämma kostnaden för inköpt och ersatt material bedöms vara relevant då det visar på 
brist i utförande och/eller produkt. Kostnaden bedöms att i åtminstone vissa fall vara av 
tillräcklig magnitud för att inte ignoreras. Informationen är i teorin lättåtkomlig då inköp i 
dagsläget faktureras på projekt (AL, 2103) och information därmed kan fås ur 
ekonomisystemet. I vissa fall hämtas ersättningsmaterial internt utan att en fakturering görs, 
därav tilläggstermen förbrukat. 
 
Om ett ärende har vidarebefordrats till underentreprenör men fastställts falla under Företagets 
garantiåtaganden, fakturerar underentreprenören för utfört arbete. Dessa fakturor speglar då 
en stor del av kostnaden för berört ärende och bedöms därför både ha relevans och vara 
lättillgängliga.  
 

4.2.2	  Orsaksposter	  
I bestämmande av orsak till anmält ärende beslutades att även i modell hålla kvar vid de fyra 
poster som behandlades under intervjuerna: 
 

-‐ Projektering 
 

-‐ Produktion/utförande 
 

-‐ Handhavande 
 

-‐ Produkt 
 
Intervjuerna gav att enligt denna klassificering skulle önskad information kunna erhållas i 
övervägande del av ärendena. Dessa poster bedöms att i ett initialt analysskede vara 
tillräckligt omfattande och åtskilda, men de är att se som en första klassificering att i ett 
senare skede göra grundligare orsaksanalyser på, exempelvis med hjälp av Ishikawadiagram.  
 

4.2.3	  Framtagen	  modell	  
Enligt studiens avgränsningar skulle kostnads-och orsaksbestämningen i den kvantitativa 
delen fokusera på Företagets ”eget arbete”, dels för att avgränsa omfattningen men även för 
att ge extra relevans åt resultatet. Då denna avgränsning kolliderar med fjärde posten i 
författarens förslag om relevant kostnadsfokus, bestämdes att denna post, arbete utfört av 
underentreprenör, inte tas med i testmodellen.  
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Litteratur inom kvalitetsbristkostnad förespråkar enkelhet vid inledande arbete (ex. Sörqvist, 
2001; Josephson & Lindström, 2011). Därför beslutades att fokus under studiens 
modellframtagning skulle ligga på att samla in information. Författaren står sedan för 
sammanställning och presentation, medan arbetet med att ytterligare registrera dessa poster 
lämnas till analysdelen av studien. Följande struktur bestämdes för utförandet: 
 

-‐ Författaren tar fram ett Formulär (se bilaga A.1) för syftet att samla information om 
kostnad och orsak för ett felanmälningsärende.  

 
-‐ När ett nytt ärende anmäls, vidarebefordras till operativ eftermarknad och där bedöms 

falla under Företagets ”eget arbete”, fyller arbetsledarna i ärendets grundinformation 
och sin egen nedlagda tid på Formuläret. 

 
-‐ Formuläret följer med yrkesarbetarna på ärendet där det kompletteras med av dem 

nedlagd tid och inköpt/förbrukat material.  
 

-‐ Formuläret samlas in av arbetsledaren vid återrapportering med yrkesarbetarna, 
eventuell ytterligare nedlagd tid registreras. Här kompletteras även informationen med 
orsaksbestämning. 

 
-‐ Författaren samlar in formulär löpande sedan ärenden bedömts som avslutade. Utifrån 

formulärets information kan ärendet även studeras i PRIO om några oklarheter skulle 
uppstå. Information från dessa formulär sammanställs sedan på lämpligt vis för 
presentation. 

 
Detta förfarande pågår under en månads tid vilket bedöms ge tillräckligt många ärenden för 
att presentera en föreställning om hur en mer omfattande insamling och analys kan se ut och 
tänkas bidra med.  
 

4.2.4	  Resultat	  och	  sammanställning	  av	  kvantitativ	  data	  
För att ge en intressant och informativ bild av ärendenas kostnad bestämdes att relationstal 
skulle användas. I detta fall för att belysa kostnadsrelationen mellan olika ärendegrupper, efter 
BSAB-namn och orsakspost, och den totala kostnadsmängden. Till det presenteras kostnaden 
med hjälp av paretodiagram för att åskådliggöra vilka kostnadsgrupper som står för största del 
av totala kostnaden.  
 
Kostnaden för arbetstid har schablonbestämts utifrån rådande förhållanden i Företagets 
faktureringsförfarande, taget ur PRIO. Kostnaden för arbetsledare har satts till 550 kr utifrån 
fakturerad timlön för tjänsteman. Yrkesarbetarnas kostnad har satts utifrån att de vid arbete, 
ensamma eller i par, har varit beroende av bil. Fakturerad timlön för yrkesarbetare sattes till 
355 kr och fakturerad timme för bil till 225. Kostnad för ensam yrkesarbetare har därför satts 
till 355 + 225 = 580kr, och för parvis arbetande yrkesarbetare har timkostnaden satts till 2 x 
355 + 225 = 935 kr.  
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Kostnaden för inköpt/förbrukat material bestäms utifrån given information på formuläret 
tillsammans med schablonkostnader från Företagets inköpsportal och i förekomna fall 
fakturor.  
 
För att kompensera frånvaron av kundtjänsts arbetsinsats bestämdes att en ”startavgift” skulle 
sättas på varje ärende. Storleken på denna bedömdes kunna sättas till en arbetad 
tjänstemannatimme, 550 kr, och ändå vara i underkant, då även viss arbetsinsats av 
arbetsledarna bedömdes kunna falla utanför. Startavgiftens storlek sattes trots detta antagande 
till en timme för att inte för stort fokus skulle läggas vid denna uppskattade post vid analys. 
 
Arbetet med att registrera information på framtaget formulär stötte trots den relativa 
enkelheten på en del problem redan i början. Formulärets utformning med koncentration på 
att separera ärenden upplevdes som svårförenligt med nuvarande delegering till yrkesarbetare 
där ärenden ibland skickades ut gruppvis.  En annan invändning var att det var ytterligare 
papper att hålla reda på. En kompromiss blev att relevant information kunde skrivas på utdelat 
material och sammanställas av författaren vid återrapportering. När fyra veckor gått var 
resultatet 8 ifyllda formulär, en del av dessa med bristfällig information och några med ett 
flertal ärenden sammanfattade i gemensam insats. Denna mängd bedömdes vara av för liten 
omfattning för att relevant analys och presentation skulle kunna utföras. 
 
Möjliga orsaker till detta negativa utfall analyseras och diskuteras vidare i kap 6.2.1. 



 
 

 
 
 

45 

5. Analys 
 

I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån teorikapitlet, först 
nulägesbeskrivningen och sedan modellframtagningen. Avslutningsvis presenteras några 
rekommendationer baserade på analysen. 

5.1 Garantikostnader 
Arbetet med att kostnadsbestämma garantiärenden på eftermarknad för bostäder innebär inte 
att arbeta med kvalitetsbrister inom ramen för traditionellt kvalitetsbristkostnadsarbete, där 
fokus ligger på att identifiera, ofta över hela verksamheten (ex. Harrington, 1988). Dock 
förespråkas i arbetet med kvalitetsbristkostnader användande av information som redan 
existerar i verksamheten (Josephson & Lindström, 2011), och att följa utvalda kostnader som 
anses ha stor betydelse för företaget, exempelvis garantikostnader, ses som ett alternativ i en 
inledande fas (Sörqvist, 2001).  
 
Att följa upp och utvärdera kostnaderna för fel och brister inom eftermarknad, som kan 
klassas som externa felkostnader, har flera fördelar: 
 

-‐ Den tydligaste är att felen redan är kända och inte behöver letas upp, vilket förenklar 
arbetet. Den samlade direkt kostnaden för dessa fel är också känd och tillgänglig via 
ekonomisystemen. 

 
-‐ Kostnaden för att åtgärda ett produktfel ökar exponentiellt med tiden för produktens 

faser, där åtgärder hos slutkund är den höga extremen (Bergman och Klefsjö, 2012). 
Därmed ligger det ett stort direkt kostnadsintresse i att identifiera och förebygga de fel 
som inte upptäcks förrän kunden har flyttat in i sin bostad.   

 
-‐ Den indirekta kostnaden för att fel och brister inte upptäcks innan slutanvändning är 

svårare att sätta ett pris på, men utgör antagligen en betydande del (ex. Juran & Gryna 
1988; Sörqvist, 2001). Att genom kvalitetsbristfälliga produkter skapa missnöjda 
kunder leder till höjda goodwillkostnader, men även ökad badwill och förlorad 
kundbas med minskade intäkter som följd. Att minska sina garantiärenden leder 
därmed till ökad kundnöjdhet och företagsrykte, med både minskade kostnader och 
ökade intäkter som följd. 

 

5.2 Nulägesanalys 
Nulägesbeskrivningen i föregående kapitel riktades mot ett antal organisatoriska och 
arbetsrelaterade punkter som i fri form analyseras nedan. 

5.2.1	  Ärendehantering	  och	  kundfokus	  
Skillnaderna i hur ärendena vidarebefordras till utförande part är av varierande slag, där allt 
från handskrivna listor till av andra producerade och ifyllda mallar används. Bergman & 
Klefsjö (2012) menar att man genom variationsreducering skapar förutsättningar för ökad 
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kvalitet. Sörqvist (2001) pekar på problemet med att införa parallella insamlingssystem vid 
kartläggning av kvalitetsbristkostnader, då medarbetarna upplever det som dubbelarbete. Ett 
standardiserat sätt att hantera ärendena där kostnad och orsak är integrerade delar kan därför 
skapa gynnsamma förutsättningar att inhämta information om kvalitetsbristkostnader. 
 
Eftermarknadsfunktionen har tydligt kundfokus med den boende i centrum för verksamheten, 
vilket uttrycks av CEM (2013-03-22) som en av grundstenarna i arbetet. Detta kan ses som en 
god investering då det finns belägg för att en god kundvård kan vända en missnöjd kund till 
en nöjd (Bergman & Klefsjö, 2012). Denna tes motsägs dock av Företagets statistik från NKI-
undersökningar (Nöjd Kund Index), som visar samband mellan låga anmälningstal och höga 
NKI-värden. Arbete med att förebygga fel utifrån erhållen kunskap måste därför alltid vara 
närvarande och prioriterat i alla led. 
 
Med detta menas inte att kundvården är övervärderad, att sätta kunderna i centrum är en av 
hörnstenarna i kvalitetsarbete då det är en källa till önskemål för vidare utveckling. Dessutom 
kan en negativ erfarenhet av klagomåls-hantering ha mycket ofördelaktig påverkan på ett 
företags rykte (Juran & Gryna, 1988). Men erfarenheterna från eftermarknadsarbetet är en stor 
källa till förbättringsmöjligheter om de återförs till organisationen och kan ha dubbelt positiv 
kostnadseffekt. 
 

5.2.2	  Kostnads-‐	  och	  orsaksbestämning	  
Det finns en uppfattning inom eftermarknad (CEM, 2013-03-22) att kostnaden för garantifel 
ska vara helt skild från kostnaden för goodwillåtaganden. I Företagets mening är 
goodwillarbeten inte kostnader till följd av att man byggt fel då de inte har tagits upp vid 
besiktningar. Men kostnader för att upprätthålla goodwill är att se som kvalitetsbrister, 
externa felkostnader, orsakade av att kundens förväntningar inte uppfyllts (ex. Sörqvist, 2001; 
Harrington, 1988). Kostnaden för att åtgärda ett ärende skiljer inte mellan faktiskt fel och 
goodwillåtagande. Däremot kan det uppstå praktiska problem när man måste skilja på 
kostnadsställe, där ”faktiska” fel faller under garanti, medan goodwill borde ligga under 
separat post. Att separera goodwillkostnader av praktiska skäl kan visa sig användbart ur 
analysgrund; även fast dessa kostnader inte är att se som orsakade av byggfel, visar de på 
negativa gap mellan upplevd och förväntad tjänst enligt teorin av Zeithaml et al. (refererad i 
Bergman & Klefsjö, 2012, s. 327). Kunskap om dessa kostnader kan därför användas i arbetet 
med att identifiera gap mellan kundens förväntningar och företagets leverans, t.ex. från 
försäljningsskedet, för att förebygga framtida uppkomster av liknande händelser.  
 
CEM (2013-03-22) menar att det idag finns möjlighet att bryta ner kostnaderna på ärendenivå 
men frågar sig om det är lönsamt? Av Harringtons (1988) fem definierade 
användningsområden för kvalitetsbristkostnader är fyra direkt applicerbara på 
eftermarknadsarbetets felanmälningar: 
 

-‐ Fånga ledningens uppmärksamhet; CEM (2013-03-22) menar att 
erfarenhetsåterföringen inte är så prioriterad som den borde vara. Genom att visa på 
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kostnaden för ärendegrupper kan man påvisa problemen ur ekonomisk synvinkel och 
vinna gehör för utökat arbete. 

 
-‐ Förändra medarbetarnas syn på utförda fel; Flera av arbetsledarna (Intervjuer, 2013) 

antyder att produktionsansvariga inte är intresserade av att höra vad som gått fel i 
tidigare arbete, en åsikt som får medhåll av Josephson, Knauseder & Styhre (2003) 
som menar att inställningen är att lärandet sker passivt, i projekten. Genom att lyfta 
enskilda problem och visa på kostnaden av att åtgärda dem i eftermarknadsskedet, kan 
inställningen till lärande förändras. 

 
-‐ Problemområden kan identifieras och prioriteras; då kostnad och frekvens 

kombineras belyses kostsamma byggfel så att riktade beslut kan fattas. 
 

-‐ Uppföljning av tillsatta åtgärder; Då en del fel verkar vara av återkommande karaktär 
(AL, 2013) kan kostnaden över tid användas som mått på om tillsatta åtgärder varit 
effektiva. 

 
Harrington (1988) menar dock att man ska vara medveten om att kvalitetsbristkostnader i sig 
inte löser några kvalitetsproblem eller optimerar kvalitetssystem. Så även om ovanstående är 
argument för att införa mätningar, kommer allt i slutändan tillbaka till att Företaget har en 
strategi för införandet och är beredda att agera på resultaten. Detta understryks av Sörqvist 
(2001) som pekar på farorna med att inte lyckas vid första försöket eller att mätningarna blir 
självändamål. Då finns en betydande risk att arbetsinsatsen förlorar acceptans och relevansen i 
insamlad fakta minskar. 
 
Att kunna relatera felorsaken till kategorierna projektering, produktion, handhavande eller 
produkt, anses av arbetsledarna vara möjligt i majoriteten av fallen. Att utnyttja denna 
kunskap innebär att ett effektivt första steg i en orsaksanalys enligt Wood (2013), och arbetet 
mot den permanenta elimineringen av problemet. Viktigt i detta arbete är att också involvera 
underentreprenörernas insatser och erhålla kunskap om orsakerna i dessa fall, fakta som enligt 
AL1 verkar ha en tendens att utebli. Det är viktigt att inte missa den informationen, då risken 
är att insatser utan komplett underlag leder till suboptimeringar (Harrington, 1988; Sörqvist, 
2001). 
 

5.2.3	  Erfarenhetsåterföring	  
Det finns en otålighet bland arbetsledarna att informationen inte förmedlas tillräckligt fort, 
under intervjuerna talades det ofta om frånvaron av kanaler till projektering och produktion 
(AL, Intervjuer 2013). Det kan bero på att de flesta av dem har tidigare erfarenhet från 
produktion där de kunnat påverka fel och brister direkt, medan organisatorisk 
erfarenhetsåterföring av sin natur blir långsammare. Det skulle även förklara varför så få av 
arbetsledarna nämnde det kvartalsvisa möte som hålls med anledning av att just återföra 
erfarenheter om fel. Problemet är i mångt och mycket ledningsrelaterat, Juran & Gryna (1988) 
menar att det inte finns ett kvalitetssäkrat företag i toppklass där inte ledningen tagit täten. 
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Företaget behöver dels förmedla till sina medarbetare vad som faktiskt görs, dels utnyttja 
kunskapen och viljan i större utsträckning.  
 
Idag används enbart information från de interna projekten i statistikmodulen. Detta verkar 
bero på att det är Bostad som är beställaren av informationen. CEM (2013-03-22) menar att 
erfarenhetsåterföringen till stor del är styrd från Bostad och att den inte är en helt integrerad 
del i Företagets verksamhet. Ur effektivitetssynpunkt borde man i högre grad utnyttja den 
information som finns internt (Josephson & Lindström, 2011) och ur 
erfarenhetsåterföringssynpunkt borde Entreprenad ha det styrande insamlingsintresset, i 
egenskap av entreprenör. Därför borde även information från de externa projekten utnyttjas 
och ingå i denna statistik.  
 
Josephson & Saukkoriipi (2005) belyser behovet av förändrat synsätt i byggbranschen, både 
utifrån kundperspektiv och återföring av kunskap. Arbetsledarna gav i intervjuerna uttryck av 
att ha en inställning till fel som skiljer sig från produktionsmedarbetare, där man uttrycker en 
frustration över att se enkla fel återkomma (ex AL2). Då arbetsledarna till övervägande del 
själva har erfarenhet från produktion och de från början inte var anställda för sin syn på 
brister, misstänker författaren att deras syn på utförda fel har förändrats under placering på 
eftermarknad. Den kopplingen kan vara viktig att inse då spridning av den typen av positiva 
förhållningssätt kan få stora effekter från liten insats. En tids placering på eftermarknad för 
ledande produktionspersonal kanske skulle förändra synsätt och främja lärandet av projekt, 
enligt Josephson, Knauseder & Styhres (2003) antaganden, som dessutom förespråkar bredare 
kontakt över organisationsgränser. 
 
En av arbetsledarna menade att han i arbetet ofta får känslan att felen borde ha upptäckts 
tidigare. Juran & Gryna (1988) pekar på möjligheterna med att använda sig av 
reklamationsdata vid förbättringsarbete och menar att man ska utnyttja detta för att hitta 
grundorsaken till problemet. Samtidigt pekar Bergman & Klefsjö (2012) på 
kostnadsutvecklingen av att fel inte upptäcks förrän sent i processen. Ett kostnadseffektivt 
arbete vore därför att i ett första skede identifiera vilka fel som anmäls de första 
veckorna/månaderna efter inflyttning och återföra den kunskapen så att de kan upptäckas och 
åtgärdas vid slutbesiktningar. Både direkta och indirekt kostnader skulle då minska betydligt. 
 

5.3 Modellutveckling och kvantitativ datainsamling 
Två huvudlinjer i insamlingen av kostnadsdata beskrivs av Sörqvist (2001); kartläggning och 
införandet av mätsystem, där den förra bedrivs i projektform under begränsad tid och den 
senare har en mer permanent karaktär. Då syftet var att testa en metod som skulle kunna 
användas i fortsatt arbete på eftermarknad valde författaren en mellanväg av de två. Framtaget 
formulär kan dels användas vid registrering av informationen som söks i en tillfällig 
kartläggning, men kan även symbolisera en eventuell arbetsorder som ligger till grund för att 
mer permanent registrera ärendeinformation.  
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Det var under studiens gång svårt att finna ett smidigt sätt att införliva informationen om 
orsak och kostnad för nedlagd tid och material i PRIO, då möjligheten att göra denna 
registrering krävde justeringar av ärendesystemets utformning. Detta var inte möjligt att 
utföra som tillfällig handling, men vid ett införande av denna modell är det ett inte alltför 
omfattande ingrepp. 
 

5.3.1	  Analys	  av	  utfall	  
Det tänkta arbetet med att samla in information rörande ärendens kostnad och orsaker föll inte 
ut enligt önskat resultat. Utifrån uppgifterna att arbetsledarna hanterar cirka 20 ärenden per 
vecka och med hänsyn taget till bortfall för att de inte skulle bli avslutade, att 
underentreprenörer utförde dem eller att ingen åtgärd vidtas, så uppskattades det ändå att flera 
10-tal ärenden skulle kunna samlas in under en månads tid. Det låga utfallet har av författaren 
delvis kopplats till följande punkter: 
 

-‐ Olyckligt val av tidpunkt, då denna sammanföll med två semestrar och en annan 
frånvaro. Till detta var en arbetsledare i fas med att avsluta sina projekt för att gå över 
till enbart utredningsärenden. I praktiken var det bara tre arbetsledare som var 
involverade i insamlandet. 

 
-‐ Svårigheter att införliva modellen i det existerande arbetet gjorde att det blev en 

oönskad startsträcka som inte gav någon utdelning.  
 

-‐ Valet att avskilja arbeten utförda av underentreprenör kan ha haft större inverkan än 
beräknat. En av de tre arbetsledarna hade bara ett ärende utfört internt.  

 
-‐ Att författaren inte satte mer personligt engagemang i att informera de yrkesarbetare 

som skulle åtgärda ärendena kan ha haft effekt. Tydligare information om syfte och 
mål kunde ha ökat insatsen. 

 
-‐ Ett tydligt engagemang från ledning och att arbetet med kvalitetsbristkostnader är 

sanktionerat från högre ort är av stor betydelse för att lyckas med uppgiften (Sörqvist, 
2001). Att arbetet var utfört inom ramen för ett examensarbete kan ha haft negativ 
inverkan på utfallet. 

 

5.4 Rekommendationer till Företaget 
Alla nedanstående förslag har som grundförutsättning att beslutsfattare för dessa har tydligt 
definierade mål med varför införandet av eventuella förändringar ska ske och en plan för hur 
utvunnen information ska förvaltas. Att tydligt förmedla denna strategi för påverkade 
medarbetare är en förutsättning för att önskat resultat ska uppnås.  
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5.4.1	  Arbetsorder	  
Ett mer systematiserat arbetssätt för vidarebefordran av ärenden skulle förenkla hanteringen 
för arbetsledarna och minska tiden för sammanställning av utförandelistor. Att införa system 
med arbetsorder för varje ärende skulle medföra att arbetssättet blir lika över hela avdelningen 
och utförda åtgärder skulle då finnas tillgängliga utan att detta behöver skrivas in för hand. 
Arbetsorderns utformning kan dessutom bestämmas så att information om nedlagd tid, inköpt 
material och orsak blir en naturlig och obligatorisk del av registreringen och att den 
informationen då erhålls både från internt arbete och från underentreprenörer.  
 
I dagsläget finns det möjlighet att själv skapa arbetsorder i PRIO, men det arbetet måste 
utföras manuellt från grunden och utnyttjas därför inte alls. Författarens första 
rekommendation är således att denna möjlighet förenklas med att ärendeinformationen blir 
förtryckt på en arbetsorder, som kan skrivas ut från PRIO och kompletteras med ytterligare 
information vid behov, samt att detta förfarande standardiseras som arbetssätt.  
 

5.4.2	  Kartläggning	  och	  mätsystem	  
Att införa nya rutiner i arbetet ska göras med hänsyn till nyttan. Att samla in data enligt 
studiens modell innebär dubbelarbete om det läggs som permanent rutin på arbetsledare och 
yrkesarbetare, som då får registrera sin insats två gånger; en gång för insamlingen och en 
gång för ekonomin. Risken är då att det blir alltför stora uppskattningar eller att dessa 
registreringar görs i efterhand och blir felaktiga. Om utfört i projektform legitimeras den 
tillfälliga extra arbetsinsatsen av tidsaspekten och nyttan. Författarens förslag i detta ämne är 
därför tvådelat: 
 
Vill man ha en snabbt framtagen kostnadsbild över ärenden rekommenderas i ett första steg 
kartläggningsmetoden. En kartläggning enligt författarens modell med kostnad för arbetstid 
och material samt orsak, utförs i projektform av en ansvarig extern person med målet att 
kostnadsbestämma ett antal förbestämda ärendekategorier efter BSAB-kod. Denna 
kartläggning pågår under en avgränsad tid, varefter sammanställning görs och 
schablonkostnader beräknas för de olika ärendetyperna. Vid önskemål upprepas 
kartläggningen för ytterligare uppsättning BSAB-kategorier. Dessa schablonkostnader kan då 
kombineras med frekvensen för respektive ärende för att uppskatta totala 
kostnadsförhållanden mellan olika ärendekategorier, varvid fortsatta åtgärder kan prioriteras.  
 
För en mer permanent lösning anser dock författaren att ekonomin för eftermarknadsarbetet 
bör integreras med PRIO-systemet. Detta skulle ge en tydligare och mer exakt bild av vad 
pengarna går till och ge bättre beslutsunderlag i fortsatt förbättringsarbete. I dagsläget skriver 
arbetsledarna dagar eller timmar per projekt i sina tidrapporter, detta kan utökas till timmar 
per objekt/ärende sammanfattat dagligen. Yrkesarbetarna börjar redovisa sina timmar utifrån 
arbetsorderna och underentreprenörer specificerar fakturor med ärendenummer. Detta arbete 
skulle kunna införas stegvis: 
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-‐ I ett första steg fördelas kostnaderna genom att nedlagda timmar och inkomna fakturor 
fördelas på objektnivå (bostadsenhet) i stället för dagens projektnivå. I många fall 
innebär detta dock att man inte direkt kan se kostnad per ärende eftersom bostäder ofta 
har mer än en anmälan på sig, men information om separata bostadskostnader kan vara 
informativt i sig vid jämförelse mellan eller inom projekt. Införandet av arbetsorder 
enligt ovanstående punkt har lagt en grund i detta steg.  

 
-‐ I ett nästa steg kan arbetet utökas så att registreringen sker på ärendenivå. Detta kräver 

dock vissa justeringar av PRIO, t.ex. med möjlighet att skapa egna verifikat på 
objektnivå för att kunna särskilja ärenden. Vanan från tidigare steg i kombination med 
arbetsorder gör att mycket i detta steg redan är förberett.  

 
Vilket av dessa sätt man använder avgörs alltså av vilken nivå man vill lägga sin insats. Ett 
förslag är att man börjar med kartläggningar för att därifrån avgöra vilken nytta man kan ha 
av att få sådan information regelbundet och övergripande genom att gå över till den 
permanenta lösningen.  
 
Oavsett val av insamlingsmetod anser författaren att man inom eftermarknadsavdelningen 
måste se över två områden för att effektivt och kontinuerligt arbete ska kunna utföras och 
mynna ut i resultat. 
 

5.4.2.1	  PRIO-‐utbildning	  
För att kunna standardisera arbetssätt med exempelvis arbetsorder krävs det att berörda 
medarbetare kan hantera systemet som jobbet fordrar. Kunskaperna i datorhantering är 
överlag väldigt varierande, vilket i sig är helt naturligt. Men det innebär att inlärningen av nya 
arbetssätt faller ut med väldigt varierande resultat. Det mest påtagliga resultatet av detta är att 
information låts bli att registreras och därmed inte blir åtkomligt som beslutsunderlag. En mer 
grundläggande upplärning av systemhanteringen och dess fördelar rekommenderas därför, 
tillsammans med en systematisk uppföljning av kunskaperna. 
 

5.4.2.2	  Erfarenhetsåterföring	  
Denna punkt återknyter till alla övriga i sin betydelse. Erfarenhetsåterföring baserad på 
kunskap om felens orsak och kostnader är den motiverande punkten för att detta 
insamlingsarbete ska utföras med lyckat resultat. En av hörnstenarna i effektivt kvalitetsarbete 
är att involvera medarbetarna och skapa förutsättningar för delaktighet. Genom att aktivt 
använda, och lyckas förmedla att man använder, informationen som delges ledningen från 
medarbetare på eftermarknad, förvaltar man det starka engagemanget som redan finns och 
skapar ytterligare tillfredsställelse i arbetet. Erfarenhetsåterföringen är därför inte bara syftet 
med själva insamlingen utan även grunden för att den långsiktigt ska lyckas. 
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6. Slutsats 
 

Detta avsnitt inleds med en återkoppling till studiens frågeställning, följt av diskussion och 
reflektioner angående utförandet. Slutligen ges förslag på fortsatta studier för Företaget. 

6.1 Återkoppling till forskningsfrågan 
Syftet med denna studie var att utreda förutsättningar och hinder för att inom eftermarknad 
arbeta med en modell att kostnads- och orsaksbestämma felanmälningsärenden. 
Forskningsfrågan och delfrågorna besvaras genom resultat och analys från studiens 
genomförande: 
 

Ø Vilka förutsättningar finns att prissätta och orsaksbestämma garanti- och 
felanmälningar på ärendenivå inom Företagets bostadsproduktion? 

 
Det finns flera positiva förutsättningar att bygga vidare på i ett framtida arbete med kostnads- 
och orsaksregistrering. Information om kostnader finns i dagsläget synligt i ekonomisystemet, 
om än inte i samtliga fall nedbrutet på ärendenivå. Till det finns en stor kunskap om varför 
felen uppstår och idéer till åtgärder, samt en vilja att föra denna kunskap vidare i 
organisationen för andra att ta del av.  
 
Det största hindret är synen på hur erfarenhetsåterföring utförs och borde utföras. Här finns en 
stor skillnad i uppfattning mellan medarbetare som ska stå för informationen och ledningen 
som ska se till att den förs vidare. Hindret ligger i att om inte medarbetare uppfattar att den 
informationen som de samlar in och delar med sig av används och förmedlas effektivt, så 
kommer det flödet över tid att minska i omfattning och relevans. 

 
 
-‐ Hur ser arbetet på eftermarknadsavdelningen ut idag? 

 
Nulägeanalysen visade på ett väl utvecklat arbete med att ta emot och hantera 
felanmälningar, där medarbetarna besitter stor kunskap och är engagerade. 
Arbetssätten är individuella trots att arbetsuppgifterna generellt är lika, vilket leder till 
personliga insatser angående registrering av ärendeinformation med skiftande resultat.  

 
-‐ Vilka kostnadsposter har en felanmälan? 

 
Ett antal övergripande kostnadsposter har identifierats under studien och de som 
använts i modellframtagningen (kap. 5.2.1) är nedlagt tid av arbetsledare, nedlagd tid 
av yrkesarbetare, inköpt/förbrukat material och arbete utfört av underentreprenör. 
Dessa kostnadsposter har bedömts som relevanta, representativa och lättidentifierade i 
ett fortsatt arbete med kostnadsbestämning.  
 
Kostnaden för nedlagd tid av kundtjänsts personal har i modellen ersatts av en 
grundkostnad. Detta för att ärendena som modellen innefattade hade arbetsledarna 
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som huvudansvariga och därmed stod de antagligen för den största administrativa 
kostnaden. Vid en vidare utveckling av modellen bör även nedlagd tid av kundtjänst 
specificeras då de i vissa fall har ärendeansvar.  

 
-‐ Hur kan en initial orsaksbestämning se ut? 

 
De framtagna posterna att relatera orsak till (kap. 5.2.2) var projektering, produktion, 
handhavande eller produkt. Dessa bedöms både vara tillräckligt avgränsade för ett 
initialt analysperspektiv samt vara tillräckligt övergripande för att bestämningen ska 
kunna utföras utan någon omfattande extra arbetsinsats i majoriteten av ärendena. 
 

6.2 Diskussion 
Att identifiera och mäta sina kvalitetsbristkostnader är ingen lösning i sig. Det är inte ens 
säkert att det är nödvändigt för Företaget att inom eftermarknadsarbetet kostnadsbestämma 
ärenden för att besluta om åtgärd. Man skulle kunna se problemet utifrån kundperspektiv och 
attackera felen utifrån felfrekvens; får man ner antal fel så blir kunderna nöjdare. Metoden är 
dock ett sätt att lyfta kvalitetsbristerna i verksamheten upp på dagordningen genom ett språk 
som alla förstår och som ledningen kan fatta beslut ifrån. Det är en del av ett tankesätt där 
kvalitet sätts i fokus och där bristerna är att se som förbättringsmöjligheter. 
Kostnadssättningen är ett ytterligare underlag i att fatta beslut utifrån väl underbyggd fakta. 
 
Den kvantitativa delen av arbetet som skulle ge underlag för att göra en presentation av 
kvalitetsbristkostnader föll inte ut enligt plan. Författaren är trots studiens misslyckande på 
denna punkt, positiv till att ett sådant arbete skulle ge önskat resultat vid ett försök under 
bättre förutsättningar. Organisationen för ärendehanteringen på Företagets eftermarknad för 
bostäder är enligt författarens mening väl utvecklad. Den består av engagerade medarbetare 
som sätter stolthet i det de gör och verksamheten har en tydlig kundfokusering. 
Ärendehanteringssystemet är en utmärkt grund att bygga erfarenhetsåterföring från och 
kunskapen härifrån borde spridas till övriga delar av företaget. 
 
Eftermarknad är i första hand inte att se som en kundvårdande avdelning. Här har man en 
enorm samling kunskap och exempel på vad som gått bra, och vad som gått mindre bra, i 
tidigare projekt. Det är en avdelning som erfarenhetsåterföringen ska bygga på, det är i 
praktiken ett kvitto på hur man har byggt. 
 

6.3 Reflektioner angående utförande 
Resultat och analys i denna studie är gjord på det empiriska material som inskaffats inom 
ramarna för studiens avgränsningar. Avgränsningar och val avseende intervjuobjekt och 
fysisk placering kan ha gett en bild som inte är helt rättvisande för Företagets arbete med 
erfarenhetsåterföring. Exempelvis saknas åsikter och information från eftermarknadsansvarig 
på Entreprenad, vilket kan ha gett författaren en missvisande bild av hur arbetet med 
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erfarenhetsåterföring bedrivs verksamhetsöverskridande. Det finns emellertid inte på 
Företagets Entreprenadsida uttryckligen sådan tjänst som motsvarar Bostads 
Eftermarknadschef.  
 
Dock var studiens syfte att undersöka förutsättningarna på den operativa delen av 
eftermarknad för bostäder för att kunna införa kostnads- och orsaksbestämning av ärenden, 
och avgränsningarna har skett därefter. Författarens slutsatser har baserats på uppfattningen 
att det är från denna avdelning kunskapen utgår, och ska utgå, i arbetet med att återföra 
erfarenheter till organisationen. Hänsyn till det får tas vid eventuellt ansedda förutfattade 
meningar i analyserna.  
 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
-‐ Utreda nyttan och utformningen av en tjänst som skulle fungera som erfarenhetslänk 

mellan eftermarknad och produktion, för att på ett effektivt sätt föra tillbaka kunskap 
om återkommande utförandefel. 

 
-‐ Det vore intressant att se en traditionellt utförd kartläggning av kvalitetsbristkostnader 

med verksamhetsöverskridande fokus, där kontrollkostnader, interna- och externa 
felkostnader kartläggs. Detta skulle förslagsvis kunna genomföras över enskilda 
avdelningar eller processer inom Företagets organisation. 
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A. Bilagor 

A.1 Felanmälan kostnadsrapport 
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A.2 Intervjuunderlag 
 
Intervjufrågor Eftermarknadsgruppen 
 
Allmänna frågor ang. respondentens arbetssituation (tid. erf, antal projekt, antal ärenden, 
tidsåtgång,) 

• Antal projekt? 
• Antal ärenden? 

-‐ Hur många nya ärenden per vecka? 
• Intervallet på avsatt tid per ärende, lägst - högst? 

-‐ Tid att hantera alla ärenden? 
Kommunikation ang. ärendets hantering  

• Hur får du information om ett nytt ärende? 
• Information som kommer från Kundtjänst (KT)/Förvaltare, bra? 
• Kommer varje anmärkning som ett enskilt ärende? 
• Interna: Vad avgör om KT tar ansvar för ett ärende 

-‐ Ansvar eller uppgift i ett ärende som KT hanterar? 
• Externa: Vad avgör om en felanmälan stannar hos förvaltaren? 

-‐ Återkoppling om felanmälningar som inte blir ett ärende hos er (fakturor, 
orsaker etc)? 

• Hur sköts vidarebefordring av ärende till YA/UE 
-‐ återkoppling angående kostnader/ nedlagd tid? 
-‐ Hur hanteras den informationen? 
-‐ Hur hanteras fakturor från UE?  

• Loggföringen angående ärendets utveckling och tillsatta åtgärder? 
Kommunikation ang. orsak till fel  

• Återkoppling från YA/UE angående orsak? 
• Registrering, information? 
• Hur ofta tillräcklig information för orsaksbedömning? 
• Orsaksrapporteringen från din sida? 
• Finns allmänna direktiv? 
• Orsaksrapportering prioriterad fråga? 

 
PRIO  

• Uppfattning om Prio, svarar mot uppgiften? 
• Vilken information förs in/inte in i PRIO? 
• Bifoga dokument och filer till ett ärende? 
• Något som saknas… 


