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Abstract 
Value stream mapping is a tool frequently used within the improvement concept Lean and is aimed at eliminating 
waste in processes and obtaining higher resource efficiency. Value stream mapping originated in the production 
sector but has developed for use in the service sector even though it is not used there to the same extent. The 
process for handling customer claims is the kind of service process which this thesis aims to investigate. The goal of 
the thesis is to furnish results to ABB Control Products which help them provide customer response within 10 
working days from receipt of returned goods. The products investigated in this thesis are contactors, softstarters and 
pilot devices. In addition to these cases, a softstarter case is followed throughout the process for handling customer 
claims in real time to allow the process to be observed directly. 
 
Result show that the main reason for the lead time for a claim today being too long is the large stocks accumulated at 
every process step. This in turn is due to many goods being returned to the factory, the available resources having a 
high workload and customer complaints generally not being prioritized. This places high demands on efficiency and 
optimization of resources. 
 
The conclusion of this thesis is that one of the greatest obstacles to responding to the customer within 10 working 
days is the incomplete fault description given by the customers. This makes it difficult to conduct a proper 
investigation of the products. Another problem is that a large number of the goods returned to the factory are not 
defective and this costs a great deal of time and money for the customers as well as for ABB Control Products. On 
top of that the process for handling customer claims is dependent on individual employees: information about the 
claims is tied to the e-mail correspondence of these employees and thus, not available to other employees. The 
documents used also look slightly different depending on which product family an employee is working with. 
 
A suggestion for improvement to counteract the inadequate fault descriptions from the customers is to introduce an 
interactive Trouble Shooting Form where the customers through an interface describe the problem and the 
circumstances when the fault occurred. The purpose of this interactive Trouble Shooting Form is to receive more 
and better answers from the customers. This would also decrease the volume of non-defective returned goods 
because a better assessment of a claim can be made before the goods are sent back. It is also important to maintain a 
continuous dialog with the customer and to emphasize the importance of filling in the interactive Trouble Shooting 
Form; provided that this is done the customer must then be guaranteed an answer within 10 working days.  
 
A further recommendation is to initiate a broad training program for the employees at the quality department so they 
also can write reports for other product families and thus be able to support each other when undermanned. For this 
purpose, access to all the e-mails concerning the process of handling customer claims can be obtained by creating a 
common inbox for all those working at the quality department. Another important improvement to implement is to 
standardize the documents used for the different product families in order to give the customer a more professional 
impression. The decision to standardize should be taken at a higher organizational level. 
 
With the abovementioned and other suggestions for improvement presented in this thesis, the shelf life in a future 
state may be substantially reduced; thus the flow through the customer claims process will be better, the lead time 
will be reduced and the customer will receive a faster response. In the long term, an optimal future state could be 
outlined with the process steps investigate product and write report & base of credit for the product family softstarter being 
performed by the same person in the same way as for contactors and pilot devices today. The advantages of this 
optimal future state are that the investigation of products and the report to the customer can be written directly after 
each other, thus a link in the process of handling customer claims is reduced and fewer people are involved in 
product claims, resulting in even quicker responses to the customer. 
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Sammanfattning 
Värdeflödesanalys är ett ofta använt verktyg inom förbättringskonceptet Lean och syftar till att eliminera slöserier i 
processer och erhålla en högre resurseffektivitet. Värdeflödesanalys har sitt ursprung i produktionssektorn men har 
utvecklats till att användas också inom tjänstesektorn även om det fortfarande inte tillämpas i lika stor utsträckning 
där. Reklamationsprocessen är just en sådan tjänsteprocess som detta examensarbete syftar till att undersöka. 
Målsättningen är att framlägga resultat som bidrar till att ABB Control Products kan lämna svar till kund inom 10 
arbetsdagar från mottagande av returnerad produkt. För detta ändamål kartläggs ett antal avslutade 
reklamationsärenden bestående av produktfamiljerna kontaktorer, mjukstartare och tryckknappar. Dessutom följs ett 
mjukstartarfall i realtid genom reklamationsprocessen för att direkt kunna observera hur arbetet går till.  
 
Det kan konstateras att den främsta anledningen till att ledtiden för reklamationsärenden idag är för lång är att det 
samlas stora lager vid varje processteg. Detta beror i sin tur på att det är mycket gods som kommer in i huset, de 
tillgängliga resurserna är hårt belastade och att reklamationsärenden generellt sett är nedprioriterade. Detta ställer 
höga krav på effektivitet och resursoptimering. 
 
I detta examensarbete har det framkommit att ett av de största hindren för att kunna ge kunden svar inom 10 
arbetsdagar är att en ofullständig felbeskrivning ofta lämnas av kunderna. Detta gör det svårt att kunna göra en bra 
undersökning av produkterna. Ett annat problem är att en stor andel av det tillbakaskickade godset som kommer till 
ABB Control Products är felfritt, detta tar en massa tid och kostar mycket pengar för såväl kunderna som ABB 
Control Products. Ytterligare en brist med reklamationsprocessen är att reklamationshanteringen är personbunden, 
information om reklamationsärendena är knutna till en viss anställds e-mail och därmed inte åtkomliga för andra 
anställda. Dokumenten som används ser också lite olika ut beroende på vilken produktfamilj man jobbar med.  
 
Ett förbättringsförslag som rekommenderas för att åtgärda bristen med ofullständig felbeskrivning från kund är att 
införa en interaktiv Trouble Shooting Form där kunden via ett gränssnitt beskriver sina problem och de förhållanden 
som rådde då felet med deras produkt uppstod. Syftet med denna interaktiva Trouble Shooting Form är att kunna erhålla 
fler och bättre svar från kund. Detta skulle samtidigt även minska andelen tillbakaskickat gods som inte är felaktigt 
eftersom en bättre bedömning av ett reklamationsärende kan göras redan innan godset skickas tillbaka. Dessutom är 
det viktigt att man har en kontinuerlig dialog med kunden och att man betonar vikten av att fylla i denna interaktiva 
Trouble Shooting Form och givet att kunden gör detta så ska svar till kund garanteras inom 10 arbetsdagar. Vidare bör 
en breddutbildning av kvalitetspersonalen initieras för att de ska kunna skriva rapporter även för andra 
produktfamiljer. Syftet är att de anställda vid kvalitetsavdelningen ska kunna backa upp varandra vid frånvaro av 
personal. För att kunna göra detta behövs även åtkomst till alla e-mail som berör reklamationsärenden. Detta kan 
åstadkommas genom att skapa en, för kvalitetsavdelningen, gemensam inbox. En standardisering av de dokument 
som används för de olika produktfamiljerna är ytterligare ett förbättringsförslag som är viktigt att genomföra i syfte 
att kunna ge ett mer professionellt intryck gentemot kund. Beslut om standardisering bör man fatta på en högre 
organisatorisk nivå. 
 
I ett framtida tillstånd kan alltså reklamationsprocessens lagertid, med ovanstående och andra förbättringsförslag som 
framläggs i denna rapport, minska väsentligt och således blir flödet genom reklamationsprocessen bättre, ledtiden 
förkortas och kunden får svar snabbare. I ett längre perspektiv kan man tänka sig ett optimalt framtida tillstånd för 
produktfamiljen mjukstartare där processtegen undersöka produkt och skriva rapport & krediteringsunderlag utförs av en 
och samma person på samma sätt som för kontaktorer och tryckknappar idag. Fördelarna med detta optimala 
tillstånd är att undersökning av produkt och skrivande av rapport till kund kan ske i direkt anslutning till varandra, 
man minskar ett led i reklamationsprocessen och färre personer blir inblandade i ett visst reklamationsärende vilket 
resulterar i att kunden får svar ännu snabbare. 
 
 
Nyckelord: Lean, värdeflödesanalys, process, reklamation 

 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 
Detta examensarbete avslutar mina studier till civilingenjör i elektroteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Det känns väldigt avlägset då jag tänker tillbaka på den dag då jag påbörjade studierna till civilingenjör i 
elektroteknik på Mälardalens Högskola år 2000, sedan dess har jag studerat på en mängd olika högskolor och även 
hunnit med att jobba heltid som telemarketingförsäljare. Jag har också haft det tvivelaktiga nöjet att pendla till 
Stockholm på daglig basis under ett antal år med allt vad det inneburit av förseningar och stress för om jag skulle 
hinna till föreläsningen eller inte. Trots detta så har KTH blivit den högskola där jag har känt mig hemma och jag har 
många bra minnen därifrån med alla trevliga personer, såväl lärare som studenter, som jag har träffat och alla de 
tillfällen då jag har pluggat inför tentor och svettats tillsammans med mina studiekamrater i tentamenslokalerna. 
Detta är något som jag kommer att bära med mig resten av livet.  
 
Även om jag har trivts alldeles utmärkt i Stockholm så är jag ändå västeråsare i själ och hjärta och jag har länge varit 
intresserad av ABB som företag eftersom deras verksamhetsområde sammanfaller med den studieinriktning som jag 
har haft. Därför föll det sig naturligt att söka examensarbete på ABB särskilt eftersom jag har haft sommarjobb på 
ABB tidigare. Att jag valde att söka examensarbete just inom kvalitetsområdet beror på att jag läste en kurs på KTH 
som fick upp mitt intresse för detta spännande område. Jag blev därför väldigt glad då jag fick beskedet att jag 
erbjöds ett examensarbete på kvalitetsavdelningen på ABB Control Products i Västerås. Jag kan villigt erkänna att det 
har varit en stor utmaning att genomföra detta examensarbete men samtidigt har jag också lärt mig otroligt mycket 
under denna tid. 
 
En mängd personer har, direkt eller indirekt, varit inblandade i detta examensarbete och jag vill inleda med att tacka 
alla de anställda på ABB Control Products som har ställt upp på att intervjuas och alla de som har besvarat enkäterna 
som skickades ut, responsen har i princip varit hundraprocentig. Speciellt vill jag tacka de anställda på 
kvalitetsavdelningen, chefen över mätrummet och min första handledare Lars-Olof Holmberg som trots att han varit 
kvalitetschef på ABB Control Products och stationerad i Nyköping har tagit sig tid att svara på mina frågor. Förutom 
dessa personer vill jag även rikta ett särskilt tack till den nya kvalitetschefen Christina Brunk som varit den bästa och 
trevligaste handledare man kan tänka sig, hon har alltid ställt upp, hon har alltid varit tillgänglig och hon har på ett 
utomordentligt sett handlett mig genom detta examensarbete. Jag vill även tacka min handledare Liv Gignell på 
avdelningen för Industriella informations- och styrsystem på KTH för utmärkt handledning, givande diskussioner 
och bollande av idéer rörande allt som haft med examensarbetet att göra. Hennes synpunkter har bidragit till att jag 
kunnat lämna in ett examensarbete som uppfyller de höga krav som ställs på att följa den vetenskapliga metodiken 
och god forskningssed. Även min förra lärare i Teknisk engelska Sandra Brunsberg ska ha tack för den språkliga 
granskningen av det Abstract som inleder detta examensarbete. 
 
Mitt största tack vill jag ändå rikta till de mest betydelsefulla personerna i mitt liv, min mamma Ally och min pappa 
Tommy som på ett exceptionellt sätt alltid har stöttat mig, inte bara på det studiemässiga planet utan även inom alla 
andra områden i livet. Utan er skulle jag inte kunna skriva dessa rader, ni är världens bästa föräldrar och jag älskar er 
mest av allt på jorden! 
 
 
 
Västerås, april 2012 

 
Magnus Lindqvist 
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1. Inledning 
Detta examensarbete, skrivet i samarbete med avdelningen för Industriella informations- och styrsystem på Kungliga 
Tekniska Högskolan, KTH, har genomförts på ABB Control Products i Västerås och undersöker hur 
reklamationsprocessen på företaget kan förbättras med användande av verktyget värdeflödesanalys.  

1.1 Bakgrund  
Dagens företag lever i en tuff värld med ökad globalisering, hårdare konkurrens och ständiga krav på att effektivisera 
sina organisationer. Att göra rätt från början har blivit en avgörande faktor för att bli framgångsrik eftersom 
kostnaderna för att göra fel har ökat [1]. Detta betyder dock inte att redan framgångsrika företag kan stagnera i 
liknöjdhet utan man måste ständigt förbättra verksamheten för att kunna hålla undan för konkurrenterna som hela 
tiden nafsar i hälarna. Det går alltså inte att vila på gamla lagrar utan företag som inte lyckas med sitt 
verksamhetsutvecklings- och kvalitetsarbete dukar oundvikligen under. Detta examensarbete behandlar just sådant 
verksamhetsutvecklings- och kvalitetsarbete och har för avsikt att undersöka hur man kan förbättra 
reklamationsprocessen i ett tillverkande företag i syfte att minska svarstiden till kund.  

1.2 Företaget 
ABB är en global koncern med verksamhet inom kraft- och automationsområdet och har cirka 135 000 anställda i 
omkring 100 länder [37]. I Sverige finns cirka 8 800 anställda fördelade på mer än 30 orter runt om i Sverige [38]. 
Huvudkontoret ligger i Västerås där också den huvudsakliga verksamheten är förlagd [39]. ABB är organisatoriskt 
uppdelat på fem divisioner nämligen Low Voltage Products, Power Systems, Power Products, Discrete Automation 
and Motion och Process Automation [37]. Dessa är i sin tur uppdelade i LBU:s (Local Business Units) och den LBU 
där examensarbetet genomförs heter ABB Control Products. ABB Control Products ligger under divisionen Low 
Voltage Products och har cirka 350 anställda i Västerås. Den svenska produktionen sker i Västerås och dessutom 
finns ett antal säljkontor utspridda runtom i Sverige. År 2010 förvärvades Jokab Safety som är ett 
maskinsäkerhetsföretag. Jokab Safety finns i Stockholm, Malmö och Kungsbacka. De produkter som tillverkas i 
Västerås är mjukstartare, kontaktorer, tryckknappar och ljusbågsvakter, det vill säga produkter som styr och fördelar 
elektrisk energi på upp till 1 000 volt [40]. Nedan i figur 1 visas organisationsstrukturen för LP-divisionen i Sverige 
med LPCP (Low Voltage Products Control Products) organisatoriskt längre nedbruten. 
 

 
 
Figur 1. Organisationsstrukturen för LP-divisionen i Sverige [53]. 
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1.3 Produkter  
De produktfamiljer som kartläggs är kontaktorer, mjukstartare och tryckknappar, dessa produkter beskrivs kort 
nedan. Det finns fler produkttyper än de nedan presenterade men det är endast de som följs vid kartläggningen av 
reklamationsprocessen som presenteras.  
 
Kontaktorer 
En kontaktor är i princip ett stort relä, vanligtvis används det för att slå på strömmen till en elektrisk motor eller en 
högeffektslast [43]. Kontaktorer används inom branscher som byggnadsinstallation och industri för motorkontroll, 
luftkonditionering, pumpar, lyftutrustning och belysning [44]. 
 

A-serien är en modern serie kontaktorer som är konstruerade 
för att passa för såväl växelströmstillämpningar som 
likströmstillämpningar [45]. En uppsättning kontaktortyper 
visas i figur 2. 

 
 

 

 
Figur 2. Olika typer av kontaktorer [45]. 
 
 

 
AF-kontaktorerna är moderna och kompakta 3-poliga kontaktorer 
tillverkade för att kunna användas inom tunga industriapplikationer 
[46]. En AF-kontaktor visas i figur 3.  
 

 

 

 

 
Figur 3. En AF-kontaktor [46].  
 
 
 
Mjukstartare 
Mjukstartare är produkter som används 
företrädesvis för att minska de mekaniska 
belastningarna i tekniska system. Exempel på 
problem som kan undvikas med användande 
av mjukstartare är slirande remmar, 
lagerhaverier, trasiga kopplingar och 
växellådor. Mjukstartaren är optimal för de 
användningsområden där man strävar efter en 
mjuk start och ett mjukt stopp [47]. En 
uppsättning mjukstartare visas i figur 4.  
      
       
    Figur 4. Olika typer av mjukstartare [47]. 

                                                                                             
 
PST-mjukstartare är en avancerad mjukstartare med många 
funktioner. En sådan avancerad funktion är förhandsvarningar som 
detekterar potentiella fel som kan leda till motorstopp. Dessa 
potentiella fel detekteras innan motorn måste stoppas och därigenom 
reduceras risken för stillestånd [47]. En PST-mjukstartare visas i figur 
5. 
 

Figur 5. PST-mjukstartare [48]. 
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Tryckknappar 
Tryckknappar har många användningsområden inom industrin. De används bland annat som nödstopp, 
väljaromkopplare och kontrollampor. Tryckknapparna finns som compactserie och modulserie. Såväl compactserien 
som modulserien erbjuder också nödstoppsdesign av tryckknapparna [49]. 
 
Compactserien erbjuder tryckknappar för kunder med ett behov av stora volymer och några få manöverdon med 
prestanda och kvalitet i fokus [50]. Compactserien tillverkas endast i Kina. 
 

 
Modulserien är en flexibel serie tryckknappar som kan kombinera 
några få grundkomponenter till en mängd olika varianter [50]. En 
uppsättning tryckknappar i modulserien visas i figur 6.  
 
 
 

 

 

 

 
Figur 6. Tryckknappar i modulserien [52]. 

 

1.4 Beskrivning av reklamationsprocessen  
Innan beskrivningen av reklamationsprocessen görs kan det vara på sin plats att klargöra hur ABB definierar en 
reklamation [55]: 
 

A complaint is the expression of dissatisfaction with ABB, by our external customers or dissatisfaction by an LBU with another 
LBU (internal), supplying products or services 

 
Fritt översatt:  

 
En reklamation är ett uttryck av missnöje med ABB, visat av våra externa kunder eller missnöje visat av en LBU med avseende 
på en annan LBU (intern), som levererar produkter eller tjänster 

 
Även om undersökningen endast rör ABB Control Products beskrivs hela reklamationsprocessen för att läsaren ska 
få en bättre förståelse för hur genomloppet av ett reklamationsärende ser ut. Den beskrivs kortfattat nedan utifrån 
flödesschemat i figur 7 och sedan mer detaljerat i kommande avsnitt för fallen returer för export och returer från 
svenska kunder.  
 
Flödesschemat börjar med att slutkunden skickar gods till säljbolaget som också kallas LSU (Local Sales Unit). En 
LSU är en internkund till ABB som i sin tur har en slutkund, det kan också finnas flera led mellan LSU och slutkund. 
Om ett fel inträffat hos kunden försöker LSU först att avhjälpa problemet genom dialog med kund men om felet 
ändå kvarstår registreras ärendet i SAP och LSU begär ett så kallat returordernummer från ABB Control Products. 
Ett returordernummer ges ut av ABB Control Products till LSU som skickar tillbaka godset tillsammans med ett 
referensdokument.  
 
En överenskommelse mellan LSU och ABB Control Products görs huruvida godset behöver undersökas eller om det 
bara ska repareras. I det fall godset endast ska repareras görs det av ABB Control Products och de reparerade 
enheterna skickas sedan vidare till LSU kostnadsfritt eller mot betalning till slutkunden. Om en undersökning 
behöver göras utförs den också av ABB Control Products och resultaten av undersökningen presenteras i en IR 
(Investigation Report) och beslut tas om garanti föreligger eller inte i det aktuella fallet. Om garanti föreligger skickas 
en kreditnota till LSU, i annat fall skrotas godset. Sedan kontrollerar LSU om ärendet ligger inom garantitiden. Om 
så är fallet sker en kompensation till slutkund och denne krediteras. I vissa fall skickas istället en ersättningsprodukt 
till slutkund. Om garanti inte föreligger så ges ingen kompensation.  
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Figur 7. Flödesschema över hela reklamationsprocessen [56]. 
 

1.5 Hantering av returer och reklamationer för export (ej kommersiella) 
Endast ett antal personer är auktoriserade att godkänna returer på grund av tekniska fel och garantiärenden. När 
beslut om retur har fattats så ska det, när ett tekniskt fel föreligger, bifogas en så kallad Trouble Shooting Form 
tillsammans med godset. En Trouble Shooting Form är ett dokument bestående av kundens felbeskrivning. Den 
originalorder som produkterna levererats på bör vara angivet om möjligt. De uppgifter som ska lämnas till XO  
(order & logistik) är [57]: 
 

• Antal 

• Artikelnummer 

• Kontaktperson i landet 

• Originalorder (om möjligt) 

• Om ärendet är brådskande  

• Information om kreditering ska utföras direkt eller om gods ska skickas till fabrik 

Avdelning XO är de som registrerar ordrar och utfärdar returordernummer. 
 
Internt textfält  
Det som ska kopieras in i returorderns interna textfält ska finnas tydligt angivet på returordern. 
 
Externt textfält 
Det som ska kopieras in i returorderns externa textfält ska finnas tydligt angivet för att LSU ska ha information om 
ärendet.  
 
Trouble Shooting Form  
Detta dokument för felbeskrivning ska bifogas tillsammans med returen men också andra filer som kan underlätta 
undersökningen kan bifogas. 
 
Kreditering 
Kreditering av produkter sker normalt efter att produkt har ankommit från LSU och krav för kreditering har 
uppfyllts. I vissa fall kan kredit ges utan inväntan av retur från LSU. Den som beslutar om retur kan också ta beslut 
om kreditering i de fall då goodwill, transportskada eller ett känt fel föreligger. En goodwill är ett hänsynstagande till 
kund där man ersätter kunden även om det inte är ABB Control Products som har gjort fel. 
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1.6 Reklamationer och returer för svenska kunder 
Urprungsbeställningen gäller vid ett reklamationsärende eftersom reklamationer endast kan regleras med kunder där 
kommersiella villkor mellan ABB Control Products och kund upprättats. Bereoende på vilken överenskommelse som 
har gjorts med kunden så kan i vissa fall produkter repareras. Oavsett vem som tagit emot ärendet av kunden så är 
det kundservice som ska handlägga ärendet. Säljaren eller kundservice ska genom frågor till kund och fabrik  kunna 
ta beslut om en felaktig produkt föreligger och om nödvändigt kontaktas produktsupport. Om felet inte kan 
avhjälpas ska en Trouble Shooting Form översändas till kunden och efter tillbakaskickande av gods från kund ska ett 
muntligt godkännande ges av produktchef eller produktsupport innan en registrering av en reklamation sker i 
affärssystemet SAP. Godset som returneras ska vara märkt med returordernummer och vara väl förpackat. 
Ankommande avdelning ska kontrollera att returnerat gods överensstämmer med returorder i SAP, de 
ankomstrapporterar och returnerar godset till respektive producerande enhet. Ibland beslutas det om att ett ärende är 
en goodwill. Det beslutet baseras på vilken kunden är och hur situationen ser ut i det aktuella fallet. Ersättning kan 
då genereras i form av en kreditering eller en gratisorder [58]: 
 

• Kundservice har rätt att godkänna en ersättning för produkt upp till 1 000 kr. 
 
• För högre kostnader än 1 000 kr sker godkännande av ersättning av säljansvarig i samråd med 

produktansvarig då även gratisorderns kostnadsställe fastställs. 

1.7 Kommersiella returer 
Kommersiella returer definieras som returer av produkter som orsakats av felleverans, felbeställning och så kallat slow 
moving material det vill säga material som inte använts och blivit gammalt. För såväl svenska kunder som exportkunder 
ska kommersiella returer hanteras av ankommande avdelning. Om produkten säljs på export sker hanteringen av 
returen i Västerås och om produkten säljs på den svenska marknaden sker hanteringen av returen i Nyköping där 
lagret finns. Kontaktorer, mjukstartare och tryckknappar skickas sedan vidare till Västerås eftersom det är där dessa 
produkter tillverkas. Regler för vilka produkter som kan godkännas för retur, om krav finns på omtestning eller om 
produkterna måste märkas om, bestäms av kvalitetschefen i samråd med produktcheferna för de olika 
produktfamiljerna. Reglernas efterlevnad ansvarar respektive produktseries Q-ombud för [59]. Q-ombuden jobbar i 
produktionslinan och deras uppgift är att aktivt driva kvalitetsarbetet i gruppen genom att informera gruppen om 
arbetet med kvaliteten, handha avvikelser samt delta vid arbetet med kvalitetsutveckling.  

1.8 Föreskrift för hantering av returer och reklamationer 
Garantiperioden är normalt 12 månader från beställningsdatum eller 18 månader från tillverkningsdatum beroende 
på vilken av dessa som går ut först. Detta gäller såvida inte annat har överenskommits mellan fabriken och LSU. 
Reparationer eller ersättning av tillbehör förnyas inte och sträcker sig inte längre än den urprungliga garantiperioden. 
Alla sådana reparationer eller ersättning av tillbehör eller dess delar behåller den garantitid som återstår av den 
ursprungliga garantiperioden. Varje LSU är ansvarig för garantiärenden på sin respektive marknad och för kontakten 
med slutkunden. Det slutgiltiga godkännandet av huruvida en garanti föreligger görs av fabriken, i det här fallet ABB 
Control Products.  Alla reklamationsärenden ska rapporteras av LSU direkt till ABB Control Products [56].  
 
ABB Control Products är ansvarig för att [56]: 
 

• Vidarebefordra och stå för fraktkostnader resulterande från retur av en reparerad produkt under garanti 
utgående från fabrikens villkor. 

• Ge full kredit om produkten under garanti inte kan repareras eller om annan överenskommelse mellan LSU 
och fabrik har skett. 

• Täcka den direkta arbetskostnaden som behövs för garantiarbete på plats baserat på specifikation och 
överenskommelse i förväg mellan fabrik och LSU. 

• Ge full kreditering för utbyte av felaktiga komponenter under garanti tillbakaskickade till fabrik. 

• Analysera det returnerade godset och, om det efterfrågas, skicka en IR till LSU inom 10 arbetsdagar efter 
att godset har tagits emot av fabriken. 
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Fabriken är inte ansvarig för [56]: 
 

• Defekter, vilka inte kan bevisas ha sitt ursprung i undermåligt material, felaktig produktdesign eller dålig 
tillverkningskvalitet. I sådana fall ska LSU avvisa dessa reklamationer. 

• Kostnader som är resulteratet av en felaktig installation, beställning eller att kringliggande förhållanden för 
produkten inte motsvarar kraven specificerade i dokumentationen som skeppats med produkten och annan 
relevant dokumentation. 

• Speciell, indirekt eller tillfällig skada eller förlust. 

Reparation inom garantitid 
Om reparationer på plats inte är ett alternativ måste LSU ge en ersättningsprodukt beställd genom vanliga rutiner. 
Den defekta enheten måste sändas tillbaka till fabriken för undersökning. En kreditnota kommer att utfärdas om den 
returnerade produkten ligger inom garantitiden.  
 
Anledningar till returer  
LSU har rätt att returnera produkter till fabriken efter överenskommelse med fabrik på grund av följande skäl [56]: 
 

A) Orsakade av fabriken  

• Felleverans, fabriken har inte levererat produkt enligt köporder 

• Felaktig produkt, produkten är trasig eller fungerar inte enligt specifikation 

• Transportskador 

• Återkallande av produkt, hanteras separat och beror på omständigheterna 

B) Orsakade av LSU 
• Felbeställning, LSU har beställt fel produkt 

• Föråldrade produkter, slow moving material 

1.9 CCRP 
Inom ABB används ett kundklagomålssystem som kallas CCRP (Customer Complaint Resolution Process) för att 
fånga upp kundklagomål. Detta är ett gemensamt, globalt kundklagomålssystem där ett klagomål som framförs av 
kund kan leda till retur och om så är fallet kommer detta ärende in i den vanliga reklamationsprocessen och 
behandlas som ett vanligt reklamationsärende. I CCRP finns alla typer av kundklagomål, dessa är alltså inte 
nödvändigtvis relaterade till produkterna utan kundklagomålen kan handla om att kunden upplevde att de fick ett 
otrevligt bemötande när kundservice kontaktades. Nedan i figur 8 visas ett flödesdiagram för CCRP och dess 
huvudaktiviteter. 
 

 
Figur 8. Flödesschema över hanteringen av CCRP-ärenden [55].  

 
1.10 Problemet  
Genomloppstiden för en reklamation varierar idag stort beroende på arbetsbelastningen hos kvalitetsavdelningen och 
mätrummet. Under 2011 låg medelledtiden på cirka 17 arbetsdagar med avvikelser på mellan 5 och 60 arbetsdagar. 
Idag finns information om reklamationerna spridda på olika platser till exempel i de anställdas inkorgar för e-mail 
och i det globala affärssystemet SAP. En kundreklamation på en produkt registreras dock alltid i SAP. Allvarliga 
kundklagomål kan även registreras i det globala verktyget CCRP (se avsnitt 1.9). Förslag till att använda systemstöd 
från QM-modulen i SAP har tagits fram inom ramen för avdelningens verksamhetsutvecklingsarbete (VU-arbete) 
[53]. Detta är dock inte tillräckligt, situationen med så stora avvikelser från medelvärdet för behandling av ett 
reklamationsärende samt att informationen rörande reklamationerna är så pass spridd som den är idag är 
oacceptabelt.  
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1.11 Avgränsningar 
Kartläggningen av reklamationsprocessen är begränsad till ABB Control Products i Västerås men resultaten som 
framkommer bör utan problem kunna tillämpas även på Cewe och Meters i Nyköping som har samma processer, 
rutiner och organisation som ABB Control Products i Västerås. Värdeflödesanalysen av reklamationsprocessen är 
också begränsad till att kartlägga värdeflödet på ABB Control Products och omfattar således inte leverantörer och 
kunder, se figur 9 nedan. Information om kunderna inhämtas dock från respondenter under intervjuerna samt från 
befintlig statistik över kundnöjdheten. Kartläggningen av reklamationsprocessen innefattar inte heller alla produkter 
som säljs av ABB Control Products utan är begränsad till kontaktorer, mjukstartare och tryckknappar. 
 
 

 
Figur 9. Värdeflödesanalys på ABB Control Products. 
 

1.12 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur en förbättring av reklamationsprocessen på ABB Control Products 
lämpligast kan göras för att minska reklamationsärendenas ledtid. Målsättningen med examensarbetet är att framlägga 
resultat som bidrar till att ABB Control Products kan lämna svar till kund inom 10 arbetsdagar från mottagande av 
returnerad produkt. Dessutom är det viktigt att examensarbetet balanserar ABB:s önskemål med KTH:s krav på ett 
examensarbete. 
 
Den fråga som är mest relevant att besvara för att uppnå projektmålet är: 
 

• Vilka nya rutiner, hjälpmedel och organisation behövs för att kunna lämna svar till kund inom 10 arbetsdagar från 
mottagande av returnerad produkt? 

 
Det är alltså denna fråga som är utgångspunkten för hela examensarbetet. 
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2. Teori 

2.1 Processer 
Många företag har idag fått upp intresset för att processorientera sin verksamhet vilket innebär att man förskjuter sin 
orientering från slutresultatet av processerna, det vill säga produkter och tjänster, till att i första hand lägga fokus på 
förbättringsansträngningarna i processerna. Fokus kan alltså sägas ha flyttats från vilken anställd i företaget eller 
organisationen som gör en viss arbetsuppgift till att mer fokusera på hur ett visst resultat åstadkoms [2]. Ordet 
process har sitt ursprung i det latinska ordet processus som betyder framåtskridande [3], och kan definieras på en 
mängd olika sätt [2], den definition som valts i denna undersökning är [4]:  
 

”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder information och 
resurser för att transformera input till output, från identifiering till tillfredsställelse av kundens behov.” 
 

 
I figur 10 nedan visas hur rollerna kund, leverantör och process hänger samman. 
 
                                                    

 
Figur 10. Förhållandet mellan kund, leverantör och process [2].  
 
 
En process karakteriseras av en viss uppsättning egenskaper [1]: 
 

• Processer består av en mängd avgränsade aktiviteter och har en tydlig början och ett tydligt slut. 
Aktiviteterna behöver dock inte finnas i det egna företaget. 
 

• Processer har oftast såväl externa kunder som leverantörer och består själva av interna kunder och 
leverantörer. 
 

• Processer är, enligt definitionen ovan, repetitiva till sin natur, arbetet i processen upprepas alltså hela tiden. 
 

• Processer skildrar alla flöden i företaget det vill säga alla aktivitetsflöden, arbetsmoment, sekvenser och 
nätverk som finns i företaget. 
 

• Processer har som syfte att ge mervärde till kunden, det är därför de existerar. 
 

• Processer har tydliga syften och mål. 
 
Ytterligare egenskaper som utmärker välskötta processer har givits av Melan och dessa karakteriseras av [16]: 
 

• Tydligt definierat ägarskap. 
 
• Dokumenterat arbetsflöde. 

 
• Kontroll av processavvikelser. 
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Vid en kartläggning av ett företags processer så är det viktigt att identifiera vilken typ av process det är man har att 
göra med, detta för att kunna få en förståelse för dess existensberättigande. Man brukar säga att det finns tre typer av 
processer: huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. Huvudprocesser definieras enligt [4]: 
 
 ”De processer vars aktiviteter förädlar varor eller tjänster till en extern kund.”  
 
Detta är samma definition som SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) och Utmärkelsen Svensk Kvalitet använder.  
 
Stödprocesser har som namnet antyder syftet att fungera som stöd till huvudprocesserna och ger egentligen själva 
inget mervärde men de är ändå nödvändiga för att huvudprocesserna ska fungera. De värderas utifrån hur viktiga de 
är för verksamhetens huvudprocesser. Ledningsprocesser är de processer som ska leda och samordna 
huvudprocesser och stödprocesser [4]. En annan viktig sak med processer är att de ska ha ett tydligt definierat 
ägarskap och detta brukar vanligtvis ligga hos chefen eftersom denne har en djupare förståelse för organisationens 
mission, mål och vad denne är ansvarig för. Utvecklingen har dock gått mot att processägarskapet har överlåtits till 
arbetsgrupper där de anställda antagit den traditionella rollen som chefen tidigare haft. En processägare har, oavsett 
om det är en individ eller en arbetsgrupp, ansvar för avkastningen, kostnader, kvalitet, planering och måste leda 
processen mot målen enligt dessa parametrar [16].  
 
När man talar om processer brukar man göra en distinktion mellan produktionsprocesser och tjänsteprocesser 
eftersom de har lite olika egenskaper. Det som särskiljer tjänsteprocesser från produktionsprocesser är [16]: 
 

• Graden av kundkontakt – Tjänsteprocesser innefattar allt ifrån praktiskt taget ingen kundkontakt alls som 
i fallet livsmedelsberedning till fullkomlig kontakt som i fallet med medicinsk behandling. 
Produktionsprocesser har däremot i princip ingen kontakt med kunderna överhuvudtaget.  

 
• Obestämbarheten – Ofta kan tjänsten, som tjänsteprocesser är ett resultat av, inte greppas eller tas på av 

kunden, snarare är det något som upplevs, den är alltså abstrakt.  En flygtur är ett exempel på detta. 
 
• Omedelbarheten – Tjänster är ofta skapade och levererade vid kontakt med kunden, ibland med kundens 

deltagande. Medicinska undersökningar är ett exempel på detta.  
 
• Avsaknaden av lager – Mestadels konsumeras tjänster när de skapas, följaktligen lagras de inte på samma 

sätt som produkter.  
 
Trots att dessa egenskaper hos tjänsteprocesser kan påverka hur kvalitet och produktivitet mäts och styrs har 
tjänsteprocesser och produktionsprocesser många gemensamma drag som karakteriserar alla sorters processer enligt 
beskrivningen ovan. En annan typ a processer som förekommer i litteraturen är affärsprocesser som innefattar alla 
tjänsteprocesser som syftar till att stödja produktionsprocesserna. Denna typ av processer skulle kunna vara en 
orderprocess eller en löneutbetalningsprocess. En affärsprocess består av en grupp av logiskt relaterade 
arbetsuppgifter som använder organisationens resurser för att ge stöd till organisationens mål i form av tydligt 
definierade resultat [24].  

2.2 Reklamationer och reklamationshantering 
Reklamationer och reklamationshantering har länge varit ett eftersatt område i många företag och det är bara de 
senaste 25-30 åren som det har blivit mer uppmärksammat och behandlat på ett mer systematiskt sätt. Reklamationer 
och klagomål från kunder är en vital aspekt av att kunna extrahera information om vad kunden vill ha och vad denne 
är missnöjd med. Istället för att se klagomål som någonting negativt så bör det istället ses som ett sätt att strategiskt 
kunna planera verksamheten, man tar reda på vad som inte fungerar i nuläget gällande de produkter och tjänster som 
levereras, detta är ovärderlig information och ska ses som en möjlighet snarare än ett problem som kostar pengar och 
tar tid i anspråk. Om en kund klagar, med rätta eller inte, så kan man inte bara avfärda denne, kunden har alltid rätt 
är ett uttryck som, trots att det är en klyscha, faktiskt stämmer. När ordet kund nämns tänker många på den som 
köper en vara eller tjänst men en kund är alla som utnyttjar en produkt eller tjänst. Kunder finns inte heller bara 
utanför ett företag utan de finns även inom ett företag [12].  
 
Om kundfokus saknas i ett förbättringsprogram så har man misslyckats eftersom man då har förlorat viktig 
information om kunden och dennes åsikter. Tyvärr kan tänkesättet att vilja eliminera alla kundklagomål leda till att 
man får bristande insikter om kunden och detta kan göra att förbättringsarbetet endast får en suboptimerande 
karaktär och således blir nästintill bortkastat [1]. När kundklagomålen huvudsakligen ses som en kostnad och inte 
som en potentiell källa till lönsamhet får det med det här perspektivet konsekvensen att det, speciellt i svåra 
ekonomiska tider, blir ett ständigt tryck att reducera kostnaderna genom att skära ned i reklamationsverksamhetens 
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aktiviteter. Enda sättet att undgå detta strategiska dilemma är att visa på reklamationshanteringens värde för 
organisationen [31].  
 
Det är ett faktum att om kunden är missnöjd så sprids den negativa upplevelsen hos kunden fortare än en god 
upplevelse, samtidigt är det så att kunder som klagar är de mest lojala kunderna och att kunna ge bra service när 
kunden är missnöjd eller har haft problem är väldigt viktigt eftersom även en positiv upplevelse är något som sprider 
sig fortare än om kunden är nöjd med den första service de fick vid köpetillfället. För att kunna förbättra processerna 
i allmänhet och reklamationsprocessen i synnerhet i ett företag så behövs alltså kundens åsikter [12].  
 
När en kund har ett problem och reklamerar en vara eller tjänst kan man fastställa fyra olika typer av förväntningar 
som kunden har på bemötandet [32]: 
 

• Kunden förväntar sig en ursäkt för besväret med varan eller tjänsten. 
 
• Kunden förväntar sig en skälig lösning på problemet med varan eller tjänsten. 

 
• Kunden förväntar sig att bli behandlad på ett sätt som visar att företaget verkligen bryr sig om att lyssna på 

kundens problem, att de bryr sig om att lösa problemet och att de kan sätta sig in i kundens situation. 
 
• Kunden förväntar sig att bli erbjuden någon form av värdehöjande lindring för besväret.  

 
Inom marknadsföring av tjänster uppfattas kundklagomål som högt värderad marknadsinformation som kan 
användas till att mäta servicekvaliteten, systematiskt förbättra servicemodellen och vad som levereras till kund. 
Kundklagomål används också för att utveckla en kundfokuserad kultur och förbättra kundlojaliteten [33]. För att 
bibehålla och förbättra servicekvaliteten behöver företag inom tillverkningsindustrin processer för att genomföra 
kvalitetsförbättringar baserade på feedback från kunderna [34]. I en tjänsteprocess som reklamationsprocessen finns 
det också ett antal särskilda egenskaper som varje individ som har kontakt med kunden bör ha. Enligt Cook och 
Macaulay behöver man ha medarbetare som [35]: 
 

• Har en kundfokuserad attityd och en positiv attityd gentemot kunderna och deras klagomål.  
 

• Använder sig av sin empatiska förmåga i att hantera kundklagomål. 
 

• Har en god kunskap om företagets produkter, system och arbetssätt. 
 

• Känner till vilken auktoritetsnivå de behöver ha när de hanterar kundklagomål. 
 

• Använder den information de får från kundklagomål för att främja ständiga förbättringar så att företaget 
kan agera för att få bukt med orsakerna till kundklagomålen. 

 
För att få en bättre förståelse för hur hanteringen av en reklamation på en generisk nivå går till kan man i 
systemtermer betrakta reklamationen som input till reklamationsprocessen medan svaret som lämnas till kund är 
output från reklamationsprocessen. Genom organisatoriska aktiviteter inom systemet transformeras en reklamation 
till ett svar enligt figur 11 nedan [36].  
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Figur 11. Reklamationshanteringen som ett system med input från kunden och output levererad till kunden [36].  

2.3 Kvalitetsbristkostnader 
Kvalitetsbristkostnader är enligt [1]: ”De totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och processer 
inte är fullkomliga”.  
 
Enligt [1] kan man dela in kvalitetsbristkostnader i olika kostnadskategorier:  
 

• Kontrollkostnader – de kostnader som uppstår för att säkerställa att kvaliteten på produkterna upprätthålls. 
Det kan vara kostnader för inspektion, kontroll och revision i alla delar av verksamheten. 

 
• Interna felkostnader – de kostnader som uppstår på grund av avvikelser från en förutbestämd kvalitetsnivå 

innan leverans sker till en extern kund. Det kan vara kostnader för omarbete, förseningar och bristande 
effektivitet. 

 
• Externa felkostnader – de kostnader som uppstår på grund av avvikelser från en förutbestämd kvalitetsnivå 

efter att leverans har skett till extern kund. Det kan vara kostnader för reklamationer, garantier och 
återkallanden av produkter. 

 
Det är svårt att mäta kvalitetsbristkostnader och en anledning är att många av dessa är dolda eftersom det helt enkelt 
inte går att fastställa hur mycket en kvalitetsbrist kan kosta på längre sikt när följdverkningar beaktas. Detta kan 
illustreras med ett isberg enligt figur 12 där endast en liten del av kvalitetsbristkostnaderna är synliga och ligger 
ovanför vattenytan medan majoriteten av kvalitetsbristkostnaderna ligger under vattenytan. 
 

 
Figur 12. Kvalitetsbristkostnader illustrerade som ett isberg med den största delen liggandes under vattenytan [1].  
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En typ av kvalitetsbristkostnader som Harrington hävdar är särskilt viktiga att beakta är de kostnader som åsamkas 
kunden vid bristande kvalitet hos de produkter som redan levererats och som uppstår då produkter reklameras. 
Dessa kostnader kan vara [24]: 
 

• Produktionsstopp då utrustning inte fungerar hos kund. 
• Transport och tid förbrukad för att returnera felaktiga produkter. 
• Övertid för att kompensera produktionsminskning då utrustning inte fungerar.  
• Reparation efter att garantitiden har gått ut. 
• Reservutrustning för att kunna producera någonting överhuvudtaget när den ordinarie utrustningen inte 

fungerar.  
 

Anledningen till att man bör mäta en verksamhets kvalitetsbristkostnader är att man kan påvisa tydligt vad någonting 
kostar och därmed öka incitamenten hos de anställda att driva förbättringsarbeten och för ledningen att tillsätta mer 
resurser för dessa aktiviteter. 

2.4 Lean  
Lean har sitt ursprung i den japanska bilindustrin, närmare bestämt Toyota där grundaren Kiichiro Toyoda 
utvecklade principen just-in-time som innebär att man producerar varor när kunden vill ha dem och betalning sker 
omgående. På så sätt finns kapital till att expandera verksamheten eftersom betalning från kund sker innan 
leverantörerna ska ersättas. Kiichiro Toyodas budskap var att bara det arbete som verkligen behövde göras skulle 
göras, varken mer eller mindre. Arbetarna på fabriken fick ett dokument där dagens arbete stod specificerat och hann 
de med det innan dagen var slut fick arbetarna gå hem, om de inte hann det så fick de jobba över. Det är utifrån 
detta arbetssätt som ordet just-in-time härrör ifrån [5]. En vidareutveckling av dessa principer skedde sedan av japanen 
Taiichi Ohno som kallade detta resurssnåla, kundorderstyrda och medarbetarengagerande system Toyota Production 
System (TPS) [1]. I syfte att studera bland annat TPS initierades ett gigantiskt forskningsprojekt på MIT i USA och det 
var också utifrån den studien begreppet Lean myntades av James Womack och Daniel Jones. Dessa män är författare 
till den numera, inom kvalitetsområdet, klassiska boken The machine that changed the world [6]. Filosofin bakom Lean går 
ut på att man eliminerar all form av muda, vilket är japanska och betyder slöseri. Slöserier är aktiviteter som inte ger 
något värde för kunden. Värde är en aktivitet som omvandlar produkten på ett sätt som kunden är villig att betala för 
[19]. De slöserier man talar om är [15]: 
 

• Överproduktion 
• Väntan 
• Lager 
• Rörelse  
• Omarbete  
• Överarbete 
• Transporter 
• Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

 
Den sista punkten avseende kreativitet som ett slöseri ingick dock inte i de ursprungliga slöserierna [15], Krajewski et 
al. kallar detta underutnyttjande av anställda [7] medan Keyte & Locher kallar detta outnyttjad kreativitet [8]. Av den 
anledningen talar man ibland om 7+1 slöserier eftersom kreativiteten som slöseri tillkom senare. Dessa 7+1 slöserier 
illustreras i figur 13 på nästa sida. 
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Figur 13. De 7+1 slöserierna i ett företag [15]. 
 
Även om dessa slöserier traditionellt hämtades från produktionssektorn kan de, med smärre modifikationer, även 
tillämpas inom tjänstesektorn. Överproduktion innebär att produktion av en vara eller tjänst sker när den inte behövs 
vilket gör att ett lager byggs upp. Detta är den värsta formen av slöseri eftersom den leder till andra former av 
slöserier [15]. Väntan är som ordet antyder en väntan på att någonting ska hända och när man bara väntar utförs 
inget arbete, således är det ett slöseri. Lager innebär att ett onödigt lager byggs upp. Rörelse innefattar alla 
överflödiga rörelser som de anställda gör när de utför sina arbetsuppgifter. Omarbete är sådant arbete som inte ger 
kunden något direkt värde, exempel på detta är om man måste göra om ett arbete som redan tidigare utförts eller när 
service av en produkt utförs. Transporter som slöseri innebär att varor eller tjänster transporteras onödigt långa 
sträckor alternativt transporteras när de inte skulle behöva transporteras alls. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 
som slöseri innebär att man bortser från den kreativitet som de anställda besitter.  
 
För att lyckas med detta arbete behöver man genomföra följande steg på vägen [9]: 
 

• Specificera värde, detta kan bara kunden göra. 
• Identifiera värdeflödet. 
• Få de värdeskapande stegen att flyta. 
• Omställning från tryckande till dragande produktion. 
• Sträva mot perfektion. 

 
Att specificera värde innebär att man fastställer vad kundens verkliga önskemål är, det vill säga man gissar eller antar 
inte en massa saker utan kraven för en vara och tjänst specificeras i detalj enligt kundens önskemål. Det gäller att inte 
tillsätta en massa extra funktionalitet som inte kunden vill ha eller är beredd att betala för. Identifikationen av 
värdeflödet görs i syfte att eliminera slöseri och för att kunna ge kunden det den vill ha genom att man tar kontroll 
över processen. Att få de värdeskapande stegen att flyta innebär att man söker nå ett enstycksflöde i tillverkning med 
syftet att minska lager och hela tiden ha de produkter som tillverkas i bearbetning hela tiden. Omställningen från 
tryckande till dragande produktion innebär att kunderna ”drar” fram produkterna när de behöver dem snarare än att 
produkterna ”trycks” på dem när behov saknas. Med kunder här åsyftas vanligtvis interna kunder längre ner i 
produktionslinan men det kan också vara personal i en tjänsteprocess som inte vill ha stora buntar med dokument att 
handlägga på ”lager” utan de vill ha dokumenten när de behöver det. Strävandet mot perfektion innebär att man hela 
tiden jobbar med ständiga förbättringar i företaget eller organisationen, såväl små förbättringar i det dagliga arbetet 
som större förbättringar på lång sikt. Detta betyder att förbättringsarbetet aldrig är någonting som blir ”klart” utan 
det är en ständigt iterativ process att sträva mot perfektion. Allt detta kallas för Lean thinking, det vill säga att 
produktionen sker på ett slimmat sätt [7].  
  
Värdet som alltså definieras av kunden kan delas upp i resurser och tid som skapar värde och resurser och tid som 
inte skapar värde. Den del som inte skapar värde kan delas upp ytterligare i en icke värdeskapande del som ändå är 
nödvändig för att verksamheten ska fungera och en icke värdeskapande del som räknas som rent slöseri, det vill säga 
den skapar inte värde och den är inte heller nödvändig för företagets verksamhet. Den icke värdeskapande del som 
räknas som slöseri bör elimineras omgående medan den del som räknas som icke värdeskapande men nödvändig bör 
kunna elimineras genom successiva förbättringar under en specificerad tidsperiod. För att kunna minska ledtiden så 
bör fokus läggas på att eliminera de icke värdeskapande delarna snarare än att minska ledtiden för de värdeskapande 
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delarna vilket ofta har varit fallet i traditionellt förbättringsarbete, se figur 14 nedan. Den övre bilden visar hur 
nuläget ser ut i ett företag innan förbättringsarbetet har påbörjats, den mittersta bilden visar förbättringsarbete med 
ett traditionellt angreppssätt och den undre visar förbättringsarbete sett ur ett Leanperspektiv [15].  
 
 

 
                V= Värdeskapande                     Icke värdeskapande 

– optimera                                N=Nödvändigt – minimera  
   S = Slöseri – eliminera 
 
Figur 14. Den värdeskapande och de icke värdeskapande delarnas påverkan på ledtiden [15].  
 
För att få Lean att fungera i en organisation är följande faktorer avgörande [14]:  
 

• Ett engagemang från ledningen krävs för att medarbetarna ska kunna se att förbättringsarbetet och 
införandet av Lean i företaget är något som är viktigt och prioriteras. 

 
• Sättet att nå till ett företag som tillämpar Lean är noggrant planerat och det finns en disciplin för att nå dit. 
 
• En kombination av mänskliga och tekniska faktorer ombesörjs i företaget på ett balanserat sätt. 

 
Att få ett företag eller en organisation att bli Lean kan ta åratal eftersom det är svårt att ändra en företagskultur som 
sitter fast i gamla hjulspår. Detta bör dock inte hindra ett stegvis införande av Lean inom områden i företaget där 
resultat snabbt kan ses. Sammanfattningsvis kan innebörden av Lean uttryckas som att man strävar efter att göra mer 
med mindre resurser genom att man eliminerar slöserier och strävar efter ständiga förbättringar i företaget [27].  

2.5 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys är ett ofta använt verktyg inom Lean som syftar till att eliminera slöserier i företag och 
organisationer. Slöserier i processer kan ligga så högt som på 60 % vilket gör att eliminering av dessa gör 
verksamheten mycket effektivare och kostnaderna minskar drastiskt. Värdeflödesanalys spänner över hela 
värdekedjan från företagets mottagande av råmaterial till leverans av den färdiga produkten [7]. En värdekedja 
definieras som en serie processer som hänger ihop med varandra i och tvärsöver ett företag eller en organisation och 
skapar en produkt eller tjänst i syfte att göra kunden nöjd. De kartor som konstrueras vid en värdeflödesanalys är en 
karta över det nuvarande tillståndet och en karta över det framtida tillstånd och dessutom ska en handlingsplan för 
när förbättringsförslagen ska vara implementerade i verksamheten göras. En viktig sak att tänka på vid en 
värdeflödeskartläggning är att det som kartläggs är arbetsuppgifter, informationsflöde och prestationsförmåga i varje 
processteg. Värdeflödets nuvarande tillstånd ifrågasätts sedan genom att en rad frågor som har som syfte att 
eliminera slöserierna ställs och detta är utgångspunkten för ritandet av det framtida tillståndet. 
Värdeflödeskartläggningen har som syfte att visualisera hur organisationen fungerar idag och utifrån företagets 
strategi och mål undersöka hur det önskade tillståndet för processen kommer att se ut i framtiden.  
Det framtida tillståndet beskriver det önskade tillståndet och detta bör inte ligga för långt in i framtiden. Upp till sex 
månader från att kartan över det framtida tillståndet har färdigställts är ett riktmärke för att kunna hålla entusiasmen 
uppe och dessutom kan ett alltför avlägset framtida tillstånd vara ofördelaktigt eftersom förhållandena på marknaden 
kan ha förändrats. När själva kartläggningen över det önskade framtida tillståndet är gjord ska en detaljerad 
handlingsplan framläggas för att realisera det framtida tillståndet [8].  
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Vanligtvis är proceduren vid en värdeflödesanalys sådan att en arbetsgrupp med chefer från olika funktioner ska sätts 
samman och en värdeflödesansvarig ska utses. Den värdeflödesansvarige har ansvaret för kartläggningen av det 
nuvarande och framtida tillståndet samt för handlingsplanen att förverkliga det framtida tillståndet.  De medlemmar 
som ingår i arbetsgruppen bör komma från alla enheter som berörs av värdeflödet, det vill säga arbetsgruppen bör 
vara tvärfunktionell [8].  
 
Ett värdeflöde definieras som alla de aktiviteter, såväl värdeskapande som icke värdeskapande, som krävs för att 
förädla en produkt. Ett värdeflöde innefattar hela produktutvecklingsprocessen liksom tillverkningsprocessen inom 
företagets väggar men det totala värdeflödet innefattar även företagets leverantörer och kunder. Metodiken för att 
sedan utvidga detta arbete till att även omfatta leverantörer och kunder är dock densamma och kan tillämpas enligt 
samma principer som presenteras i denna rapport [13].  
 
Fördelen med värdeflödesanalys jämfört med flödesdiagram är att mer detaljerad information visas för varje process. 
Dessutom visas informationsflöden överst i kartan över det nuvarande och det framtida tillståndet. Detta 
informationsflöde visar planering och koordinering av alla processaktiviteter. Värdeflödesanalys är även mer 
omfattande än flödesdiagram över processer och visar hela värdekedjan. Denna värdekedja inkluderar såväl det ovan 
nämnda informationsflödet som materialflödet mellan företaget och dess leverantörer och kunder [7].  
 
Dessa och andra fördelar med värdeflödesanalys har även Rother och Shock identifierat [13]: 
 

• Värdeflödesanalys gör att hela flödet kan ses, inte bara enskilda tillverkningsprocesser som packning, 
montering och målning. 

 
• Värdeflödesanalys inte bara att upptäcker slöserier utan fastställer också orsakerna till slöserierna. 

• Värdeflödesanalys gör att diskussion om beslut som påverkar flödet kan genomföras innan beslut fattas och 
därmed kan man i förväg analysera vilka konsekvenser de kan få.  

 
• Värdeflödesanalys underlättar planeringen av förbättringar då en bättre förståelse för hur ett önskat 

framtida tillstånd kan se ut erhålls baserat på det nuvarande tillståndet. 
 
• Värdeflödesanalys är kraftfullare än många andra verktyg som inte ger samma detaljnivå eller ger lika 

användbar information som den kvalitativa kartläggningen av värdeflöden där en tydlig bild av hur 
verksamheten bör fungera för att få ett bra flöde erhålls. 

 
När kartan över det nuvarande tillståndet är färdig kan analys ske och Leanprinciperna kan börja tillämpas. Kartan över 
det nuvarande tillståndet belyser källorna till slöseriet och hur man ska eliminera dem. Utvecklingen av det nuvarande 
och framtida tillståndets kartor sker överlappande. Det sista steget är att förbereda och aktivt arbeta med 
implementeringsplanen i syfte att uppnå det framtida tillståndet. Tiden från skapandet av kartan över det framtida 
tillståndet till implementering av den nya produktfamiljen kan vara så kort som bara några dagar. Värdeflödesanalys 
används för att eliminera flaskhalsar och andra slöserier genom att med hjälp av det nuvarande och framtida 
tillståndet förstå processerna. Målet är att få produktionshastigheten att ligga nära kundens efterfråganshastighet. 
Fördelen med att använda detta verktyg för eliminering av slöserier i processer är minskad ledtid, minskat omarbete 
och kassationer samt lägre indirekta arbetskostnader [7].  
 
Historiskt så började värdeflödesanalysen användas inom produktions- och tillverkningssektorn och därför inleddes 
värdeflödesanalysen alltid med att välja en produktfamilj som skulle undersökas närmare och man följer alla 
processteg uppströms processen. En produktfamilj definieras som [13]: 
 
    ”En grupp av produkter som i stort sett passerar genom samma processer och utrustningar på sin väg nedströms” 
 
I figur 15 nedan visas den process som värdeflödesanalysen använder. Kartan över det framtida tillståndet är enligt 
Rother och Shock den viktigaste biten av kartläggningen eftersom en kartläggning av det nuvarande tillståndet endast 
klargör hur man gör i dagsläget men för att förbättra verksamheten så måste man ha ett framtida tillstånd som mål 
att arbeta mot. Av den anledningen är det steget i figur 15 nedan markerat med grå färg.  
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De steg som genomlöps när en värdeflödesanalys genomförs är [13]: 
 

• Val av produktfamilj – Vid valet av en produktfamilj ska man förutom att ange produktfamiljen som ska 
analyseras också ange antal artikelnummer som ingår i produktfamiljen, den kvantitet som kunden beställer 
samt med vilken frekvens detta sker. 

 
• Karta över nuvarande tillstånd – När det nuvarande tillståndet ritas upp görs det i samband med 

observationen av processtegen för att idéer ska kunna snappas upp medan vandringen uppströms längs 
värdeflödet görs. 

 
• Karta över framtida tillstånd – När det nuvarande tillståndet är kartlagt ritas kartan över det framtida 

tillståndet upp, detta kan dock påbörjas redan vid kartläggningen av det nuvarande tillståndet eftersom man 
redan då kan identifiera förbättringar som kan införas. På samma sätt kan man, vid behov, gå tillbaka till det 
nuvarande tillståndet för att samla information om det framtida tillståndet, det är därför pilarna går i båda 
riktningarna. 

 
• Handlingsplan för genomförandet – När kartan över det framtida tillståndet är färdigställt ska det 

praktiska arbetet med att realisera det framtida tillståndet påbörjas. De faktiska åtgärderna skrivs ner i 
handlingsplanen för genomförandet. 

 

 
 

Figur 15. De steg som genomgås vid en värdeflödesanalys [13]. 
 
Val av tjänstefamilj  
Valet av tjänstefamilj brukar göras utifrån en matris för det informationsflöde som genomlöper en process. Matrisen 
syftar till att fastställa om en behandling av ett ärende kan eller bör skilja sig åt beroende på att processtegen är olika 
eller att kunden ställer olika krav. Hur detta val går till för en typisk orderprocess visas i tabell 1 nedan. I matrisen ser 
man att det i realiteten finns två olika produktgrupper nämligen A och B samt C och D. A och B existerar redan 
medan C och D kräver ytterligare steg för att kunna levereras till kund och får betecknas som specialbeställningar till 
skillnad från A och B som är standardprodukter. 
 
Tabell 1. Val av tjänstefamilj för en typisk orderprocess [8]. 

Processteg Produkt 
Kalkylering/offert Design/konfigurera       Skapa order Skapa arbetsmapp 

Modell A   X X 
Modell B   X X 
Modell C X X X X 
Modell D X X X X 
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Kartläggning av det nuvarande tillståndet 
För att sedan gå vidare med kartläggningen av det nuvarande tillståndet genomlöps följande steg [8]: 
 

1. Information om kunden och dennes behov. 
2. Identifiera huvudprocessteg. 
3. Val av mått och mätetal.  
4. Följ värdeflödet. 
5. Prioritering av arbete hos medarbetarna i varje processteg. 
6. Beräkning av mått och mätetal. 

 
Alla dessa steg som genomlöps för kartläggningen av det nuvarande tillståndet beskrivs mer detaljerat nedan.  
 
Steg 1: Information om kunden och dennes behov  
För att kunna konstruera kartorna över det nuvarande och framtida tillståndet behövs ett antal symboler. Symbolen 
för kunder och leverantörer visas i figur 16 nedan. Under symbolen för kunder och leverantörer visas en dataruta där 
information om kunden och dennes behov anges. 
 
 
 

 

 

 
 

Figur 16. Tänkbara mätetal för kunderna i en tjänsteprocess, fritt efter [8]. 
 

Steg 2: Identifiera huvudprocessteg 
När huvudprocesstegen identifieras ska det vara just processteg och inte funktioner eller avdelningar som identifieras 
i processrutan. De aktiviteter som behövs för att behandla information är det som tonvikten bör läggas på, inte på de 
anställdas namn eller vilken titel en person innehar. Om man trots allt vill ta reda på vilken avdelning som utför en 
viss arbetsuppgift kan detta anges i processrutan, se figur 17 nedan.  
 

 
 

Figur 17. Beskrivning av information i en processruta, fritt efter [8]. 
 
 
Steg 3: Val av mått och mätetal 
Mått och mätetal kan vara svåra att välja för en tjänsteprocess eftersom ett kontor sällan har några allmänt 
vedertagna mått och mätetal för kostnad, service och kvalitet. Några vanliga mått och mätetal är [8]: 
 

• Processtid 
• Ledtid 
• Ställtid 
• Antal personer 

 
Processtid och ledtid är mått som alltid bör användas, det finns fler än ovan nämnda mått och mätetal men alla kan 
och bör inte användas vid en värdeflödesanalys.  
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Processtiden (P/T) är den tid som en aktivitet eller process tar i anspråk. När inte alla avbrott tas med i beräkningen 
kan en orderhantering ta fem minuter i anspråk från början till slut. Om avbrotten tas med i beräkningen kan det 
avsevärt förlänga den tid det tar att utföra en viss arbetsuppgift. Beroende på kompetensen hos den anställde, vilken 
typ av kund som behöver service eller vilken typ av order man har att göra med kan processtiden skilja sig åt. Detta 
ska antecknas för att i efterhand kunna utröna vad avvikelsen beror på.  
 
Ledtiden (L/T) är den tid som förflyter från att en aktivitet ankommer till skrivbordet till att den färdigställd lämnar 
skrivbordet. Det kan tilläggas att skrivbordet lika gärna skulle kunna vara inkorgen i datorn. Ledtiden är i princip 
alltid längre än processtiden eftersom ledtiden innefattar den tid då inget arbete utförs för en viss aktivitet. Orsakerna 
till detta kan vara avbrott i arbetet eller att ett viktigare ärende dyker upp. Detta resulterar i att det första ärendet 
hamnar i skrivbordslådan. Den ovan nämnda orderhanteringen som hade en processtid på fem minuter kan istället ta 
flera dagar i anspråk. Om ledtiden är lång måste detta undersökas noggrannare för att man ska kunna fastställa 
orsakerna till detta.  
 
Ställtiden (S/T) är den tid det tar att ställa om från en aktivitet till en annan. Det kan handla om att gå från en 
skärmbild på en order till en skärmbild över ett lager. Det kan visserligen ta väldigt kort tid men om många sådana 
bildskärmsförflyttningar sker under en dag kan det resultera i en icke försumbar tid. Ställtiden kan också gälla den tid 
det tar att återuppta arbetet med en arbetsuppgift när man, av någon anledning, har blivit avbruten. Om avbrott sker 
ofta kan det påverka ledtiden avsevärt. 
 
Antal personer kan användas för att fastställa hur många personer som har kompetensen att utföra en viss 
arbetsuppgift och mäter spridningen på kompetensen i företaget. Alternativt kan antal personer användas som det antal 
heltidsanställda som krävs för att genomlöpa en viss process, detta kallas då Full Time Equivalent (FTE) och kan i 
kombination med processtiden användas för att jämföra antalet anställda med efterfrågetakten i syfte att fastställa 
kapaciteten hos en process. I en kontorsmiljö görs vanligen en uppskattning av hur mycket tid en medarbetare lägger 
på en viss arbetsuppgift. 
 
Steg 4: Följ värdeflödet 
Att genomföra en vandring längs värdeflödet är avgörande för att lyckas med kartläggningen av det nuvarande 
tillståndet och är det viktigaste steget i denna kartläggning. Värdeflödet bör gås igenom från början till slut och en 
fördjupning i processen bör också genomföras. Data samlas in och de huvudsakliga processtegen observeras och 
kompletterande frågor ställs i syfte att fastställa de problem som finns i processen. 
 
Steg 5: Prioritering av arbete hos medarbetarna i varje processteg 
För en kontorsprocess är informationsflödet i ett värdeflöde en slags arbetsprioritering. Prioriteringar som enskilda 
personer kan göra av sina arbetsuppgifter kan till exempel vara att en person planerar sitt arbete efter vilket datum 
det ska vara klart medan en annan person planerar arbetet efter vilken storlek det är på ordern. Generellt resulterar 
dessa olika planeringar och prioriteringar i längre ledtider. Av denna anledning är det av stor betydelse att kunna 
identifiera om, var och i vilken utsträckning olika prioriteringar av likadana arbetsuppgifter sker.  
 
Steg 6: Beräkning av mått och mätetal  
När beräkningar av mått och mätetal har gjorts ritas kartan över det nuvarande tillståndet upp. I denna karta ritas 
också en tidslinje upp där enskilda processtegs samt hela värdeflödets processtid och ledtid anges.  
 
Identifiering av flaskhalsar 
Analysen av nulägeskartan görs genom att analysera och reflektera över följande punkter [8]: 
 

• Allmänna iakttagelser. 
• Processens brister och var de finns. 
• Informations- och materialköer, var finns satser i processen och vad de beror på.  
• Tryckande eller dragande flöde av information eller material. 
• Hur arbetet är standardiserat, anställda som gör samma uppgifter på olika sätt. 
• Informationsteknologin och dess användning. 
• Prioritering av arbete på ett intelligent och logiskt sätt. 
 

Utifrån analysen av dessa punkter identifieras flaskhalsarna och att eliminera dessa är utgångspunkten för uppritandet 
av det framtida tillståndet.  
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Konstruerande av karta över det framtida tillståndet 
Utifrån identifieringen av flaskhalsarna i reklamationsprocessen ritas kartan över det framtida tillståndet upp. Innan 
kartan över det framtida tillståndet ritas upp bör följande frågor beaktas [8]: 
 

1. Vad behöver kunden egentligen?  
2. Vilka steg skapar värde och vilka ger upphov till slöseri? 
3. Hur kan arbetet flyta fram med färre avbrott? 

 
Nedan beskrivs dessa frågor och vad de innebär mer detaljerat. 
 
Fråga 1: Vad behöver kunden egentligen? 
Kunden är som tidigare nämnts viktigast och därför är kundens behov det som först bör identifieras. För att kunna 
ge ett bra svar på den frågan, som i sig är ganska bred kan följande frågor behöva besvaras: 
 

• Den output som processen ger, vilka behöver den? 
• Vad är det exakt som kunden efterfrågar? 
• Hur ofta efterfrågar kunden detta? 
• Den output som processen ger, när behövs den? 

 
Fråga 2: Vilka steg skapar värde och vilka ger upphov till slöseri? 
De värdeskapande stegen fastställs och slöserier i processen identifieras utifrån de 7+1 slöserierna tillämpade på ett 
kontor [8]: 
 

1. Överproduktion 
2. Lager 
3. Väntan 
4. Överarbete 
5. Omarbete 
6. Rörelse  
7. Transporter 
8. Outnyttjad kreativitet 
 

Fråga 3: Hur kan arbetet flyta fram med färre avbrott? 
Inom produktionssektorn där det numera är allmänt känt att man bör sträva efter ett kontinuerligt flöde, ett 
enstycksflöde är det optimala, så är det inte lika självklart att man också ser kontoret som ett flöde. Detta synsätt är 
dock något som bör förändras, det är inte acceptabelt att arbete kommer in i stora satser och orsakar avbrott i flödet 
om man vill ha kortare ledtider. Några frågor som skulle kunna besvara detta är [8]: 
 

• Vilka administrativa roller kan företaget förändra? 
• Kan standardisering av arbetet påverka flödet? 
• Är det fördelaktigt att avsätta resurser till vissa uppgifter eller till och med till specifika värdeflöden? 
• Är det möjligt att utbilda en person till att hantera flera på varandra följande uppgifter? 
• Vilka fördelar och nackdelar skulle en arbetsmodell med flöde innebära? 

 
När dessa frågor har beaktats ritas kartan över det framtida tillståndet upp. Det som är viktigt att ha i åtanke är att 
det inte finns något ”rätt” framtida tillstånd, det kan finnas flera framtida tillstånd som kan fungera lika bra. Om man 
har flera olika uppslag på framtida tillstånd bör man också vara medveten om att varje framtida tillstånd har sina egna 
styrkor och svagheter och en diskussion med berörda parter bör ske innan det framtida tillstånd som anses vara det 
lämpligaste ritas upp. 
 
Handlingsplan för genomförandet av det framtida tillståndet 
När det framtida tillståndet väl är fastställt så är det viktigt att det finns en konkret handlingsplan för det faktiska 
realiserandet av detta tillstånd. För detta ändamål kan ett antal steg följas [8]: 
 

1. Knyt ihop design av värdeflöden med företagets affärsmål. 
2. Gör en arbetsplan och tillsätt tvärfunktionella genomförandelag.  
3. Att möjliggöra ledning av värdeflödet. 

 
Dessa steg för att konstruera en handlingsplan för implementering av det framtida tillståndet beskrivs mer detaljerat 
nedan.  



Magnus Lindqvist         Industriella informations- och styrsystem April 2012   

20 

Knyt ihop design av värdeflöden med företagets affärsmål 
I detta steg är det viktigt att ledningen är med på vad som kommer att förändras i processen och att utformningen av 
det nya värdeflödet kopplas samman med företagets affärsmål.  
 
Gör en arbetsplan och tillsätt tvärfunktionella genomförandelag 
Det mer specifika arbetet kan följa dessa steg [8]: 
 

• Vilka kaizenaktiviteter som ska genomföras. 
• Mätning av nya data utifrån datarutan. 
• Vilka personer som ska vara med i realiserandet av kaizenaktiviteterna. 
• Hur länge varje kaizenaktivitet ska pågå och när uppföljning ska ske av implementeringen. 
 

Detta arbete visas sedan konkret i ett så kallat planeringsdokument för att kunna se hur arbetet fortlöper, se exempel 
på kaizenaktiviteter för en ordermottagning i tabell 2 nedan. Kaizen är japanska och betyder ständiga förändringar till 
det bättre och innefattar de aktiviteter som ska genomföras för att uppnå det framtida tillståndet [8]. För att verkligen 
kunna implementera förändringarna som är ganska översiktligt beskrivna i kartan över det framtida tillståndet bör 
frågorna vem som är ansvarig för vad, hur och när varje detalj ska vara klar vara tydligt specificerat så att inget faller 
mellan stolarna. Samtidigt måste en gemensam tvärfunktionell ansträngning göras eftersom en ansvarig inte kan göra 
allt själv. En annan sak att tänka på är att ledningen ska granska planeringsdokumentet några gånger under arbetet 
med realiserandet av det framtida tillståndet.  
 
               Tabell 2. Handlingsplan för genomförande av förbättringar, fritt efter [8].  

Månad Processförbättring Mål 
1 2 3 4 5 6 

Online ordermottagning (inklusive checklista) L/T = 1 dag       

Minska L/T för ritningar (mindre satser, 
parallella processer) 

L/T = 1-2 
dagar 

      

Datautbildning 100 % 
utbildade 

      

 
För ett kontor kan slöserierna enligt Leans 7+1 slöserier identifieras enligt tabell 3 nedan [8].  
 
Tabell 3. De 7+1 slöserierna för ett kontor, fritt efter [8]. 

Typ av slöseri Exempel från kontor 

1. Överproduktion 
Utskrift av papper innan behov finns, inköp av materiel 
innan behov finns, ärendet handläggs av en person innan 
nästa person är redo att ta hand om det. 

2. Lager 
Papper i lådor eller ärenden i dator som väntar på att 
behandlas. 

3. Väntan 
Datasystemets downtime, responstid i systemet, 
information från kunden. 

4. Överarbete 
Datainmatning som måste ske flera gånger, extra kopior, 
överflödiga eller långa rapporter. 

5. Omarbete Felregistreringar eller fakturafel. 

6. Rörelse Promenad till eller från kopiatorn, fax eller andra kontor. 

7. Transporter 
Överlämningar av papper eller för många påskrifter av 
dokument. 

8. Outnyttjad kreativitet 
Kontroll av medarbetarna eller inskränkningar av 
befogenheter även för enklare arbetsuppgifter. 
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Det svåra med att tillämpa värdeflödesanalys på tjänsteprocesser är att de är så pass olika att det krävs en rejäl 
portion kreativitet för att kunna erhålla något värdefullt ur analysen. Det finns dock väsentliga skillnader mellan 
värdeflödesanalys i produktionsprocesser och tjänsteprocesser. Materialflöde på kontor är det flöde som krävs för att 
en tjänst ska bli fullständig, som papper eller elektronisk information. Ordningsföljden och tiden när en viss 
arbetsuppgift ska göras bestäms av informationsflödet och är gemensamt för produktion och kontor. Skillnaden är 
att kontorets informationsflöden utförs i en ordning som är informell och inte har samma fasta struktur som inom 
produktionssektorn. Många avdelningar kan också hantera flera värdeflöden och dessutom sträcker sig många 
värdeflöden bortom en enda avdelning [8].  
 
En värdeflödesanalys kan göras utifrån fyra olika nivåer och efter att ett val av lämplig nivå har gjorts sker ytterligare 
ett val av nämligen valet av produktfamilj eller tjänstefamilj. Nivåerna visas i figur 18 nedan för en viss orderprocess.  
 
Nivåerna löper från en makronivå till en mikronivå [8]: 
 

• Företagsövergripande nivå – visar hur en behandling av ett ärende synkroniseras mellan produktens eller 
tjänstens olika leverantörer. 

 
• Enhetsnivå – visar hur en behandling av ett ärende mellan olika lokala avdelningar synkroniseras. 
 
• Tvärfunktionell nivå – visar hur förändring av ett värdeflöde genomförs för en process. Examensarbetets 

värdeflödeskartläggning ligger på den här nivån, se figur 18. 
 
• Processnivå – visar hur ett arbetsmoment kan förändras i en process. 

 
 

DesignOrder Inköp

Skapa ritning

Företagsövergripande nivå

Enhetsnivå

Tvärfunktionell nivå

Processnivå

Nivå för examensarbete

 
Figur 18. Produktens eller tjänstens olika nivåer vid en värdeflödeskartläggning [8].  
 
 
De symboler som används vid en värdeflödeskartläggning är allmänt vedertagna men symbolerna kan avvika lite till 
form och utseende även om de flesta symboler är snarlika varandra.  
 
På grund av den historiska användningen av värdeflödesanalys inom produktionssektorn visas hur en 
värdeflödeskartläggning i ett tillverkande företag går till. Metodiken för en värdeflödesanalys för en tjänst som 
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reklamationsprocessen kommer att beskrivas under metoddelen och den faktiska kartläggningen av ABB Control 
Products reklamationsprocess visas i resultatdelen av rapporten. 
 
En kartläggning av nuvarande och framtida tillstånd innefattar olika sorters flöden. Symbolen för materialflöde 
representerar stopp i tillverkningsprocessen till exempel maskiner som stoppas men också externa anläggningar som 
fabriker och lager. Datarutor visar viktiga mätetal för processen och åtföljer vanligtvis symboler för materialflöde. 
Informationsflöden används för att bilda ett fullständigt produktionssystem. Pilar för informationsflöden kan 
symbolisera såväl manuellt som elektroniskt flöde. Dessa flöden åtföljs av rektangulära rutor med beskrivningar av 
informationsflödet. Värdeflödesanalysen börjar alltid med kunden och dennes önskemål [17].  
 
Kartläggningen av det nuvarande tillståndet inleds med att man ritar kunden i det övre högra hörnet. Datarutorna 
fylls sedan i med kundernas krav på produktionsavdelningen. Enligt vad som specificerades i avsnitt 1.11 sträcker sig 
hela värdeflödet från råmaterial till transport av den färdiga produkten. Sedan ritas leverantörens produktionssystem 
upp översiktligt. Vanligtvis kan inte alla leverantörer ritas upp så tumregeln är att välja de mest vitala komponenterna 
eller den leverantör som pengamässigt levererar mest. När leverantörerna är uppritade ska produktionsdetaljerna för 
verksamheten listas i datarutan under leverantörerna. När detta är gjort så kopplas alla symboler för 
informationsflödet samman [13].  
 
När man har kommit till detta stadium påbörjas kartläggningen av fabriken. Kartläggningen sker som nämnts ovan 
uppströms processen, detta förfaringssätt gäller oavsett om man kartlägger en produktionsprocess eller en 
tjänsteprocess. Anledningen till att kartläggningen sker uppströms är att man uppnår en bättre förståelse av flödet för 
produkten eller tjänsten. När det nuvarande tillståndet ritas upp är det viktigt att man är ärlig och att det nuvarande 
tillståndet ritas upp som det såg ut när kartläggningen skedde och inte som det borde se ut. Lastbilstransporten från 
leverantören ritas sedan in i kartans vänstra hörn och sedan ritas motsvarande pil för utskeppning in i det nedersta 
högra hörnet enligt figur 19 nedan. Frekvensen med vilken transporten sker ska också anges. Processerna ritas upp 
och sammanbinds sedan med lagersymboler och pilar för materialflöde och en tidslinje ritas upp under varje process 
och lagertriangel. Denna tidslinje ger sedan ledtiden och processtiden för produktionsprocessen [17].  
 

 
 
Figur 19. Karta över det nuvarande tillståndet vid värdeflödeskartläggning. [17] 
 
Identifikation av slöserierna görs nu i termer av de sju slöserierna i syfte att kunna höja den värdeskapande tiden [17], 
dock skulle denna identifikation också kunna göras med avseende på det tillagda slöseriet underutnyttjande av 
medarbetarnas kreativitet. När detta är gjort kan det framtida tillståndet ritas upp enligt figur 20.  
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Figur 20. Karta över det framtida tillståndet vid en värdeflödeskartläggning [17].  

2.6 Net Promoter Score  
Detta avsnitt beskriver först allmänt kundnöjdhetssystemet NPS (Net promoter Score) och sedan hur ABB använder 
detta system. 
 
NPS och dess användningsområde 
Net Promoter är såväl ett sätt att mäta kundlojaliteten som en disciplin för att använda kundfeedback för att 
understödja en lönsam tillväxt för ett företag eller en organisation. Metoden utvecklades av Satmetrix, Bain & 
Company och Fred Reichheld. Konceptet populariserades sedan genom Reichhelds bok The Ultimate Question och har 
sedan dess hyllats av många företag runt om i världen som den bästa standarden för att mäta och förbättra 
kundlojaliteten. 

NPS (Net Promoter Score) är ett rättframt mått som gör företag och anställda ansvariga för hur de behandlar sina 
kunder. Det har blivit populärt på grund av sin enkelhet och koppling till lönsam tillväxt.   

Net Promoter är inte ett traditionellt kundnöjdhetsprogram och att bara mäta NPS leder inte till framgång. Företag 
behöver följa ett visst arbetssätt för att verkligen kunna uppnå förbättringar i kundlojaliteten och möjliggöra lönsam 
tillväxt. Ledarskapet måste också visa engagemang och ha de rätta affärsprocesserna och systemen på plats för att 
kunna leverera information i realtid till de anställda så att de kan agera på kundfeedback och uppnå resultat. 

NPS är baserat på det grundläggande perspektivet att varje företags kunder kan delas in i tre kategorier:  

• Ambassadörer (Promoters) 
• Passivt nöjda (Passives) 
• Kritiker (Detractors) 

Den fråga man ställer till kunder är:  

 Hur troligt det är att du skulle rekommendera företag X till en vän eller en kollega? 

På detta sätt kan man få ett tydligt mått på ett företags prestationer genom kundens ögon. Kunderna svarar genom 
att ange ett tal på en skala från 0-10 poäng vilken klassificerar kunderna enligt [41]: 

• Ambassadörer (9-10 poäng) är lojala kunder som kommer att fortsätta att köpa av företagets produkter och 
rekommendera andra att också göra det.  
 

• Passivt nöjda (poäng 7-8) är nöjda men inte så entusiastiska kunder som är öppna för konkurrenternas 
erbjudanden. 
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• Kritiker (0-6 poäng) är missnöjda kunder som kan skada företagets varumärke och hämma tillväxten genom 
att muntligen sprida sitt missnöje med företaget till vänner och kolleger. 

För att beräkna ett företags NPS ska man subtrahera den procentuella andelen kunder som är ambassadörer med den 
procentuella andelen kritiker [41]. Detta visas i figur 21 nedan. 

 

Figur 21. Beskrivning av hur NPS fungerar [41].  
 

 
ABB och NPS 
ABB har börjat använda Net Promoter Score för att på ett effektivare sätt kunna mäta kundnöjdheten. 
Konventionella kundnöjdhetsundersökningar som används idag fungerar inte på ett ändamålsenligt sätt eftersom en 
kund sällan är bara nöjd eller missnöjd. Det är mer komplicerat än så och därför måste kundnöjdhetsundersökningar 
reflektera detta faktum. Denna reflektion görs dock inte genom att göra frågorna för komplicerade eftersom det bara 
skulle ta för mycket av kundernas värdefulla tid och gör dem frustrerade. Det som behövs är ett enda, enkelt 
utformat frågesystem med en fråga och ett svar vilket ger en indikator på kundens lojalitet till ABB. Ännu viktigare är 
sannolikheten att kunden köper på nytt och hänvisar andra till ABB.  
 
Frågan som ställs till kunderna är [42]: 
 
 På en skala från 0-10 hur sannolikt är det att du skulle rekommendera ABB till en kollega? 
 
Det är en enkel fråga, men den går till botten med lojalitetsfaktorer involverade i att göra ett köp eller att göra en 
rekommendation. 

 
Om man ska rekommendera ett företag sätter man sitt personliga rykte på spel, samma princip används av NPS 
genom att man kvantifierar kundens rationella och känslomässiga aspekt gentemot ABB. 
 
En NPS på 75 % eller högre anses vara ett högt värde. Företag uppmuntras att följa principen med öppna frågor i 
syfte att ta reda på kundens önskemål. Detta görs genom att fråga kunden om skälet till sin värdering av företaget. 
Dessa skäl kan sedan vidarebefordras till de till ledningsgrupper och de anställda som har hand om kunderna som 
ska följas upp. ABB kan sedan få tillgång till all data via en instrumentbräda.  Den är tillgänglig för såväl den grupp 
som initierade kundundersökningen som för alla divisioner, affärsenheter och regioner. Instrumentbrädan ligger till 
grund för en prioriterad handlingsplan för förbättringar vilka stöds av OPEX-gruppen som finns i varje land. OPEX 
står för Operational Excellence och syftar till att stödja och stimulera goda arbetsinsatser på alla nivåer inom ABB. 
 
Företag som har den mest effektiva tillväxthastigheten växer med NPS-värden på 50-80 %. Genomsnittsföretaget 
ligger dock på NPS-värden kring 5-10 % vilket är ett väldigt lågt värde. Det innebär att antalet Ambassadörer knappt 
överskrider antalet Kritiker. Vissa företag och hela branscher har negativa NPS-värden vilket innebär att de skapar 
flera kritiker än Ambassadörer dag ut och dag in. Detta förklarar varför så många företag inte kan leverera en lönsam, 
hållbar tillväxt oavsett hur aggressiva de är i att ge sig in i nya affärsområden. 
 
Ambassadörer och Kritiker uppvisar dramatiskt olika beteenden och ger helt olika ekonomiska resultat. Flera 
faktorer särskiljer Kritiker från Ambassadörer och dessa faktorer förklarar varför det är så angeläget för företag att 
öka andelen Ambassadörer och minska andelen Kritiker bland kunderna.  
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Nedan listas dessa faktorer: 
 

• Bibehållande av kunderna: Kritiker slutar vara kunder i högre grad än Ambassadörer vilket innebär att de 
har kortare och mindre lönsamma förhållanden med ett företag. 
 

• Marginaler: Ambassadörer är vanligen mindre priskänsliga än andra kunder eftersom de anser att de får ett 
högt värde från företaget generellt sett. Motsatsen gäller för Kritiker, de är istället mer priskänsliga. 
 

• Återkommande kunder: Ambassadörer ökar andelen köp snabbare än vad Kritiker gör. De tenderar att 
stärka relationerna och köpa mer från sin favoritleverantör. Ambassadörerna har mer intresse för nya 
produkterbjudanden än Kritiker. 
 

• Kostnadseffektivitet: Kritiker klagar oftare, därigenom upptar de mera av kundtjänsts resurser och kostar 
mer för företaget. Ambassadörer bidrar däremot till att dra ner på kostnaden för kundförvärv eftersom de 
själva stannar som kunder och även generar nya kunder genom sina rekommendationer till kolleger. 
 

• Mun till mun: Mellan 80 och 90 % av de positiva rekommendationerna kommer från Ambassadörer 
medan Kritikerna är skyldiga till 80-90 % av de negativa uttalandena om företaget och därmed hindrar de 
också företagets tillväxt. 
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3. Metod  
I det här avsnittet presenteras examensarbetets faser, vilket tillvägagångssätt som använts för att samla in data, hur 
denna analyserats och under vilken fas av examensarbetet detta har skett. Vidare presenteras val av 
datainsamlingsmetod, etiska aspekter kring hantering av data från intervjuer och enkäter samt säkerställande av 
validitet och reliabilitet. Stegen för val av tjänstefamilj, kartan över det nuvarande och framtida tillståndet samt 
handlingsplanen för genomförandet följer i stora drag stegen föreslagna av Keyte & Locher i Lean handboken men 
dessa är naturligtvis anpassade till ABB Control Products [8].  
 

3.1 Examensarbetets faser 
Examensarbetet är uppdelat i ett antal faser enligt figur 22 nedan. Den första fasen är projektetableringsfasen där 
projektet planeras enligt det förfaringssätt som framläggs i Handbok för mindre projekt [11]. Utredningsplanen och 
slutrapporten är en naturlig fortsättning på projektplanen.  
 
Teorifasen innefattar inläsande och sökning av litteratur för att på ett tillfredsställande sätt kunna lösa uppgiften. 
Teorifasen överlappar delvis projektetableringsfasen eftersom litteratur behövs för att kunna skriva bakgrunden till 
ämnesområdet. Litteratur i form av böcker och artiklar samt, för uppgiften, nödvändiga företagsinterna dokument 
anskaffas. Teorifasen resulterar i en utredningsplan där datainsamlingsförfarandet, analys och kvalitetssäkrande av 
insamlad data säkerställs. 
 
Datainsamlingsfasen är den fas där data samlas in, sammanställs och analys påbörjas. Datainsamlingen sker i form av 
direkta observationer och genom användande av intervjuer och enkäter. I denna fas sker en kartläggning av 
nuvarande processer, rutiner och organisation i syfte att identifiera brister i reklamationsprocessen. Kartläggning av 
förväntningar från ABB centralt, divisionsledningen i Sverige, säljbolag samt internt hos ABB Control Products 
genomförs också i denna fas. Datainsamlingsfasen löper delvis parallellt med teorifasen eftersom en del teori kan 
behöva inhämtas i ett senare skede. Teorifasen måste dock naturligtvis påbörjas före datainsamlingsfasen eftersom 
man måste ha en solid vetenskaplig grund att stå på innan man kan börja samla in data.  Parallellt med 
examensarbetet löper också ett IT-projekt som har som syfte att förbättra reklamationsprocessen sett ur ett rent IT-
perspektiv, kommunikation med medlemmarna i IT-projektet sker fortlöpande och en hel del information som kan 
vara till nytta för kartläggningen och identifieringen av brister utbyts.  
 
I analysfasen sker analys av insamlad data enligt vad som specificerats i utredningsplanen och säkerställande av 
validitet och reliabilitet görs. 
 
Presentationsfasen innebär att en presentation av examensarbetet genomförs på KTH. I denna fas ingår även 
opponering på en annan examensarbetares arbete. Ytterligare en presentation av resultaten från undersökningen 
genomförs sedan på ABB. 
 
Avslutningsfasen innebär att slutrapporten finslipas ytterligare genom att stavning och grammatik gås igenom samt 
att eventuella omformuleringar och kompletteringar görs i syfte att åstadkomma en högkvalitativ slutrapport. 
Slutversionen av slutrapporten skickas sedan in för publicering på KTH:s intranät.  
 
Teorifasen, datainsamlingsfasen, och analysfasen beskrivs mer detaljerat nedan. 
 

Figur 22. Examensarbetets faser. 
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Teorifas  
I teorifasen införskaffas, för studien, relevant litteratur och i denna fas beslutas även vilket analysramverk som ska 
användas.  
 
Litteraturstudie 
Den litteratur som har valts rör primärt processer, reklamationer, värdeflödesanalys och forskningsmetodik. Initialt 
gjordes en bred sökning över tillgänglig litteratur inom de olika områdena och sedan valdes litteraturen utifrån vad 
auktoriteter inom respektive område har skrivit, detta har kompletterats med annan litteratur som backar upp, 
kompletterar eller har andra infallsvinklar på ämnet ifråga. Det finns rikligt med litteratur inom området processer 
och processteori och de flesta har ganska snarlika beskrivningar av grunderna i processteori, definitionen av en 
process skiljer sig dock ofta mellan olika författare. Den definition som valts för den här undersökningen enligt 
avsnitt 2.1 är lämplig för reklamationsprocessen på ABB Control Products men en annan definition hade med största 
sannolikhet kunnat fungera lika bra.  

För området reklamationshantering inhämtas en mängd olika perspektiv framförallt från olika vetenskapliga artiklar 
om hur man bör bemöta kunder vid reklamationsärenden och hur viktigt det är att man ändrar synen på 
reklamationshantering, från att man ser reklamationshanteringen som något nödvändigt ont till att istället se denna 
som en möjlighet att få en givande dialog med kunden. Detta är relevant att lyfta fram eftersom många fortfarande 
har en negativ bild av reklamationer och reklamationshantering.  

Eftersom värdeflödesanalys är den metod som valts för att kartlägga och förbättra reklamationsprocessen så har en 
hel del litteratur om detta verktyg införskaffats. En stor andel av den tillgängliga litteraturen innefattar dock 
värdeflödesanalys inom produktionssektorn och eftersom reklamationsprocessen är en tjänsteprocess så valdes 
givetvis en bok som behandlar värdeflödesanalys inom tjänsteprocesser som huvudlitteratur för den här 
undersökningen. För att på ett framgångsrikt sätt kunna genomföra ett sådan här undersökning är det också viktigt 
att kunna insamla, bearbeta och analysera den data som har insamlats på ett korrekt sätt. Av den anledningen 
inhämtades även litteratur inom området intervju- och forskningsmetodik.  
 

Datainsamlingsfas 
I datainsamlingsfasen samlas den data som specificerats i utredningsplanen in. Dessutom sammanställs det insamlade 
materialet och en preliminär analys görs. 
 

Val av tjänstefamilj 
Istället för att använda en matris som utgångspunkt för val av tjänstefamilj som angavs i teoriavsnittet väljs en 
produkttyp ur varje produktfamilj. I det här fallet väljs en typ av mjukstartare, en typ av kontaktor och en typ av 
tryckknapp ur modulserien. Detta val motiveras av att det i detta fall är viktigare att följa en produkt som ABB 
Control Products vill ha information om snarare än att använda sig av en matris för val av tjänstefamilj. 
Tjänstefamiljen i det här fallet är helt enkelt reklamationsprocessen eftersom det är den tjänst som kunden använder 
sig av för att lösa sitt problem med felande produkter. I fallet med reklamationer skiljer sig inte hanteringen mellan 
olika produkter inom samma produktfamilj åt och av det skälet väljs alltså en viss typ av produkt ur varje 
produktfamilj. När valet av produkttyp har gjorts följs tre fall för varje produkttyp steg för steg i 
reklamationsprocessen i syfte att kartlägga det nuvarande tillståndet. Detta val görs utifrån en viss kategorisering 
nämligen utifrån hur lång ledtiden för de redan avslutade reklamationsärendena har varit. Denna tid  
definieras enligt följande: 
 

• 1-10 arbetsdagar: Snabba reklamationsärenden 
• 11-20 arbetsdagar: Medelsnabba reklamationsärenden 
• 21- arbetsdagar: Långsamma reklamationsärenden 

 
De tre fallen för mjukstartare slumpas fram genom användande av funktionerna för slumpgenerering och filtrering i 
Microsoft Excel. Ett fall för varje intervall slumpas fram och underlaget för detta utgörs av de data för mjukstartare 
som finns lagrade i en excelfil. För kontaktorer och tryckknappar finns ingen motsvarande excelfil så därför väljs tre 
fall inom de specificerade intervallen för varje produktfamilj. Dessutom följs ett fall i realtid från den tidpunkt godset 
kommer in i huset till att svar lämnas till kund. Den produktfamilj som valts är mjukstartare och produkttypen är 
PST-mjukstartare. Motiveringen till detta val är att PST-mjukstartare är den mest avancerade produkten som 
tillverkas på ABB Control Products och därför är denna produkttyp med största sannolikhet den mest givande 
produkttypen att följa. 
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Kartläggning av det nuvarande tillståndet 
Följande punkter beaktas vid kartläggningen av det nuvarande tillståndet [8]: 
 

1. Information om kunden och dennes behov. 
2. Identifiering av huvudprocessteg. 
3. Val av mått och mätetal. 
4. Genomförande av intervjuer och utskick av enkäter. 
5. Följande av värdeflödet. 
6. Prioritering av arbetsuppgifter hos medarbetarna i varje processteg. 
7. Beräkning av mått och mätetal. 

 
För mer detaljerad information om valet av datainsamlingsmetod och hur den relaterar till värdeflödesanalysen och 
de nedanstående stegen, se avsnitt 3.2. 
 
Steg 1: Information om kunden och dennes behov  
Denna information hämtas från tillgänglig statistik över kundens åsikter om reklamationshanteringen på ABB 
Control Products. I detta fall är det NPS-undersökningen som kommer att studeras. Förutom detta har statistik över 
antalet reklamationsärenden inhämtats liksom information från de som jobbar i reklamationsprocessen och har insikt 
i vad kunden behöver. 
 
Steg 2: Identifiering av huvudprocessteg 
Denna information samlas in utifrån processkartor och samtal med de anställda på ABB Control Products. 
 
Steg 3: Val av mått och mätetal 
De mått och mätetal som har valts för kartläggningen av reklamationsprocessen är [8]: 
 

• Ledtid 
• Processtid  
• Input till ett visst processteg 
• Output till ett visst processteg 
• Hur arbetet går till  
• Ställtid  
• Antal medarbetare 
 

Valet av mått och mätetal har gjorts utifrån vad som anses lämpligast att mäta för att uppnå målet med 
undersökningen. Med input menas vad som är signalen att arbetet i ett visst processteg kan påbörjas och output är 
det som lämnas vidare när arbetet i ett visst processteg är utfört. Beskrivningen av hur arbetet går till är precis som 
det låter en observering av vilka aktiviteter som genomförs i ett visst processteg. Den definition av antal medarbetare 
som valts i den här undersökningen är hur många personer som har kompetensen att utföra en viss arbetsuppgift. Se 
avsnitt 2.5 för en närmare beskrivning av vad övriga mått och mätetal innebär. 
 
Steg 4: Genomförande av intervjuer och utskick av enkäter 
Kartläggningen av förväntningarna från ABB centralt, divisionsledningen i Sverige, säljbolag samt internt hos ABB 
Control Products görs företrädesvis genom intervjuer och enkäter. Eftersom ett tvärfunktionellt arbetslag inte har 
satts samman föll sig valet av intervjuer och enkäter ganska naturligt eftersom dessa metoder att samla in data 
fokuserar direkt på att ta söka ta reda på vad intressenterna tycker är viktigt. En del intressenter är inte tillgängliga för 
intervjuer eller inte så pass involverade i reklamationsprocessen att det anses försvarbart att de skulle avsätta tid för 
att intervjuas. För dessa respondenter har enkäter valts för att inhämta information. Det ska tilläggas att även de 
respondenter som intervjuas har fått utskick av enkäter. 
 
Steg 5: Följande av värdeflödet 
För kartläggningen av reklamationsprocessens nuvarande tillstånd så har, direkta observationer i kombination med 
intervjuer och företagsinterna dokument av reklamationsprocessen valts som metod för att kartlägga vad som sker i 
ett visst steg i reklamationsprocessen och hur arbetet utförs i ett visst processteg. De företagsinterna dokumenten är 
naturligtvis avgörande för att få en förståelse för hur reklamationsprocessen fungerar idag. 
 
Intervjuerna genomförs med de personer som är ansvariga för ett visst processteg i syfte att söka ta reda på hur 
arbetet utförs och vilka steg ett visst arbetsmoment genomlöper. Valet av personer att intervjua är ganska rättframt i 
denna studie eftersom personerna som arbetar med reklamationer är de som får anses bäst lämpade att berätta var 
flaskhalsarna och slöserierna finns. Detta utesluter dock inte att en direkt observatör kan komma med 
förbättringsförslag som de som jobbar med reklamationer inte har tänkt på. Tvärtom kan man som direkt observatör 
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se saker med ”nya ögon” eftersom man kommer in som utomstående och kan ha ett annat perspektiv än de som 
dagligen jobbar med ett visst arbetsmoment och lätt kan bli hemmablinda. Den praktiska kartläggningen av 
reklamationsprocessen sker, som nämndes tidigare under rubriken Val av tjänstefamilj genom att ett antal typfall för de 
olika produkttyperna följs genom reklamationsprocessen från den tidpunkt då produkten ankom till 
godsmottagningen till dess att svar lämnats till kunden. 
 
Steg 6: Prioritering av arbetsuppgifter hos medarbetarna i varje processteg 
Dessa iakttagelser görs i samband med de direkta observationerna och ingår i frågorna som ställs till de anställda i 
samband med karläggningen av reklamationsprocessens nuvarande tillstånd.  
 
Steg 7: Beräkning av mått och mätetal  
Beräkning av mått och mätetal görs genom att summera de olika ledtiderna och processtiderna för de olika 
processtegen. Antal medarbetare och ställtid anges i de datarutor som finns under respektive symbol. Om de tider 
som mäts upp ligger inom ett intervall kommer, för enkelhetens skull, medelvärdet för detta intervall att anges.  
 
Analysfas 
I denna fas analyseras det material som samlats in under datainsamlingsfasen och säkerställande av validitet och 
reliabilitet görs. 
 
Identifiering av flaskhalsar 
I denna del av examensarbetet analyseras anteckningarna från de direkta observationerna och svaren från 
intervjuerna och enkäterna. Statistik över antalet reklamationer och ledtiden för PST-mjukstartare används också för 
att kunna analysera och effektivisera reklamationsprocessen. Analysen av nulägeskartan kommer att göras genom att 
analysera och reflektera över följande punkter [8]: 
 

• Allmänna iakttagelser 
• Processens brister och var de finns 
• Informations- och materialköer, var satser finns i processen och vad de beror på  
• Tryckande eller dragande flöde av information eller material  
• Hur arbetet är standardiserat, anställda som gör samma uppgifter på olika sätt 
• Informationsteknologin och dess användning 
• Prioritering av arbete på ett logiskt och intelligent sätt 
 

Utifrån analysen av dessa punkter identifieras bristerna och att eliminera dessa är utgångspunkten för uppritandet av 
det framtida tillståndet.  
 
Konstruerande av karta över det framtida tillståndet 
Utifrån kartläggningen av intressenternas förväntningar och identifieringen av bristerna i reklamationsprocessen 
kommer kartan över det framtida tillståndet att ritas upp. Innan kartan över det framtida tillståndet ritas upp kommer 
följande frågor att beaktas [8]: 
 

1. Vad behöver kunden egentligen?  
2. Hur ofta ska effektiviteten följas upp? 
3. Vilka steg skapar värde och vilka ger upphov till slöseri? 
4. Hur kan arbetet flyta fram med färre avbrott? 

 
Handlingsplan för realiserande av det framtida tillståndet 
När det framtida tillståndet väl är fastställt så är det viktigt att det finns en konkret handlingsplan för det faktiska 
realiserandet av det framtida tillståndet. En tidsplan för när en viss aktivitet ska vara klar görs utifrån de 
förbättringsförslag som framlagts för det framtida tillståndet. 

3.2 Val av datainsamlingsmetod  
Undersökningen av reklamationsprocessen är en blandning av en utforskande och en problemlösande studie det vill 
säga den syftar dels till att ingående kartlägga reklamations- processen och dels till att på ett lämpligt sätt åtgärda de 
problem som identifieras vid kartläggningen av det nuvarande tillståndet [10]. För detta ändamål är den typ av data 
som samlas in av såväl kvalitativ som kvantitativ natur. Motiveringen till detta val är att dels är detta en stark analytisk 
strategi som ger en stor vetenskaplig trovärdighet och dels  innefattar undersökningen ett komplext problem som 
handlar om hur människor jobbar samt deras beteende och i dessa fall brukar i allmänhet en kombination av 
kvantitativa och kvalitativa data rekommenderas [10], [22]. Kvalitativa data är enkelt uttryckt data som syftar till att få 
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en förståelse för eller söker hitta mönster i ett skeende medan kvalitativa data ger svar på frågor som hur ofta något 
inträffar, hur många som finns av ett visst slag eller hur vanligt något är [20]. 
 
Empiriska data, det vill säga data som syftar till att beskriva ett skeende, kan också delas upp i primärdata och 
sekundärdata [28]. Primärdata är data som samlas in för analys i direkt anslutning till en undersökning medan 
sekundära data är data som samlats in av andra personer vid en annan tidpunkt och för andra ändamål än för den 
undersökning som ska genomföras [29]. Primärdata har en väsentlig betydelse vid en undersökning av ett visst 
fenomen eftersom det skapar en djup förståelse av fenomenet ifråga medan sekundärdata, använd på rätt sätt, kan 
vara ett värdefullt komplement till insamlad primärdata även om sekundärdata också kan användas fristående [30]. 
Primärdata samlas in genom intervjuer, enkäter och utifrån direkta observationer medan sekundärdata består av 
företagsinterna dokument som processkartor samt regler och föreskrifter för hantering av reklamationer. 
 
Kvantitativa data består av de mått och mätetal som används vid värdeflödeskartläggningen och som listades i avsnitt 
3.1. Övriga data som insamlas är av kvalitativ natur och diskuteras i det följande. 
 
Yin talar om sex stycken källor för att samla in data; dokumentation, arkivprotokoll, intervjuer, direkta 
observationer, deltagande observationer samt fysiska artefakter [22]. Alla dessa sätt att samla in data har sina för- och 
nackdelar. De direkta observationerna som har valts som datainsamlingsmetod för kartläggningen av det 
nuvarande tillståndet har fördelen att de fångar händelser i realtid, i fallet med kartläggningen av 
reklamationsprocessen observeras arbetsmiljön, arbetsplatsen och utförandet av arbetsuppgifterna. En nackdel med 
direkta observationer är att de tar tid att genomföra samt att de observerade händelserna skulle kunna ske på ett 
annat sätt än brukligt enbart på grund av att arbetet blir observerat. Att de direkta observationerna tar tid borde 
dock inte utgöra något problem eftersom tid finns anslagen till att genomföra de direkta observationerna. Nackdelen 
med att arbetet utförs på ett annat sätt än normalt för att det observeras torde inte heller utgöra något större problem 
eftersom de anställda har sina arbetsrutiner, frågor ställdes dock om de anställda som utför arbetsuppgifterna i 
reklamationsprocessen ibland frångår arbetsrutinerna [22].  
 
Dokumentationen stödjer de direkta observationerna och har sin styrka i att de kan granskas om och om igen. De är 
också exakta i den mening att till exempel en processkarta visar hur processtegen i en process ser ut. I fallet med 
reklamationsprocessen är de flesta reklamationsärenden som följs redan avslutade och därför är dokumentationen av 
dessa avgörande för en framgångsrik kartläggning. Det är viktigt att beakta validiteten vid användande av vissa typer 
av dokument eftersom dokumenten kan skildra händelser som inte är aktuella längre eller de kan vara vinklade i en 
viss riktning. Så länge det finns en medvetenhet om de nackdelar som finns vid användningen av dokument som 
faktaunderlag har de trots sina brister en avgörande roll för den data som samlas in vid en undersökning,. Det viktiga 
att komma ihåg är att dokument generellt sett är skrivna för ett visst ändamål och riktad till en specifik publik annan 
än den som kan tänkas använda den. Organisationskartor och dokument rörande regler och föreskrifter för garantier 
på produkter som är det huvudsakliga material som data samlas in utifrån i den här studien är dock inte subjektiva 
eller partiska på samma sätt som en rapport som ska spegla ett visst skeende [22].  
 
Intervjuer är en av de viktigaste källorna för datainsamling. Intervjuer bör vara öppna och guidade snarare än 
strikt styrda inom snäva ramar eftersom respondenterna på så vis kan tala friare, öppna sig mer och säga vad de 
tycker [22]. Det gäller dock att inte försöka påverka respondenten för mycket med ledande frågor eller med för 
mycket styrning av diskussionen i en viss riktning, det är dock oundvikligt att en viss påverkan ändå sker men man 
bör sträva efter att minimera påverkan på respondenten genom att i mesta möjliga mån försöka vara så objektiv som 
möjligt [21]. Intervjuerna struktureras enligt de sju faserna presenterade i Steinar Kvales Den kvalitativa 
forskningsintervjun och är öppna och guidande utifrån en viss uppsättning på förhand formulerade 
frågor. Vid tidsbrist skippas mindre viktiga frågor till förmån för en djupare diskussion av, för 
undersökningen, mer relevanta frågor. 
 
Intervjuerna spelas in för att man i efterhand ska kunna lyssna på vad respondenterna sagt. Att spela in intervjuerna 
motiveras med att det kan vara svårt att uppfatta allt som sägs direkt under en intervju, i synnerhet om man samtidigt 
ska hinna göra högkvalitativa anteckningar och titta på respondenten när man talar. Anteckningar görs ändå för att 
visa engagemang och intresse för vad respondenterna har att säga under intervjuerna. Dessutom är det bra att inte 
förlita sig för mycket på inspelningarna utan syftet med att använda både anteckningar och inspelningar är att de ska 
komplettera varandra vid datainsamlingen. Intervjumaterialet transkriberas, näst intill, ordagrant från inspelningarna. 
Motiveringen till detta är att man lätt ska kunna gå tillbaka och se det fullständiga svaret på en fråga och i vilken 
kontext något sades. Anledningen till att transkriberingarna inte görs helt och hållet ordagrant är för att irrelevanta 
sidospår och vissa respondenters språkbruk inte bedöms ge något mervärde. Utifrån transkriberingarna extraheras 
sedan det mest väsentliga från intervjuerna till punktform, motsvarande förfaringssätt görs även för enkäterna. 
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Själva sammanställningen av intervju- och enkätmaterialet till punktform sker genom att: 
 

• Analysera materialet utifrån vilka brister som fler än en respondent har svarat vara en brist i 
reklamationsprocessen. 

 
• Utifrån vilka svagheter som bedömts vara viktigast i den mening att de har störst inverkan på 

reklamationsprocessen.  
 
Själva analysen sker genom att materialet först läses igenom i sin helhet. Intervjumaterialet är mer omfattande än 
enkätmaterialet men många av de frågor som ställs under intervjuerna syftar mer till att få en förståelse för hur 
respondenterna som, direkt eller indirekt, är involverade i reklamationsprocessen jobbar och vilken deras roll är i 
reklamationsprocessen. Efter en första noggrann genomläsning sker en ny genomläsning där viktiga fakta och 
synpunkter noteras. Sedan läggs fokus på enkätfrågorna som rör reklamationsprocessens styrkor och svagheter samt 
hur respondenterna tycker att reklamationsprocessen fungerar idag. De svagheter och brister som ett flertal 
respondenter har tagit upp antecknas och de faktorer som bedöms ha en stor inverkan på reklamationsprocessen tas 
i samråd med kvalitetschefen på ABB Control Products, med i sammanställningen.  

3.3 Etiska aspekter kring hantering av data från intervjuer och enkäter 
Intervjuerna genomförs enligt de etiska aspekter som är tillämpliga vid intervjuer som till exempel att garantera 
respondenternas konfidentialitet samt beakta hur respondenterna kan reagera i en intervjusituation på grund av den 
stress de kan uppleva i denna situation. Motsvarande konfidentialitet ges naturligtvis också de respondenter som 
besvarar enkäterna.  
 
De etiska aspekterna innebär att namnen på respondenterna inte återfinns i rapporten och hänsyn tas till de 
respondenter som intervjuas genom att respondenterna ges tid att tänka efter innan de svarar och om de inte vill eller 
kan svara på en fråga så behöver de naturligtvis inte göra det. Det skall dock tilläggas att det åtminstone inom ABB 
Control Products kan gå att spåra respondenterna eftersom de flesta som jobbar där vet vem som jobbar på en viss 
avdelning men detta är ju respondenterna också medvetna om.  
 
Dessutom övervägs noggrant dels respondenternas inflytande över tolkningen av svaren de har gett och dels 
övervägs verifieringen av hur insamlad data skett enligt god forskningsetik. Det är självklart en subjektiv bedömning 
av hur mycket inflytande respondenterna har över tolkningen av svaren, detta inflytande bedöms från fall till fall. 
Utifrån anteckningarna och sammanställningen av svaren erbjuds respondenterna möjligheten att ändra, klargöra 
eller på annat sätt omtolka sina utlåtanden innan de används i rapporten. Slutligen verifieras givetvis data som 
insamlats efter bästa förmåga enligt ovan nämnda goda forskningsetik [25]. 

3.4 Säkerställande av validitet och reliabilitet 
Validiteten av data som inhämtats under datainsamlingsfasen säkerställs genom att noggrant, innan datainsamlingen 
påbörjas, se till att det som avses mätas verkligen är det som mäts. Därför är det viktigt att välja mätetal omsorgsfullt 
och att hela tiden ställa sig frågan vad man har för syfte med mätningen och om datainsamlingen bidrar till att kunna 
dra slutsatser som gör att målet med undersökningen uppnås. Reliabiliteten säkerställs genom en noggrann 
dokumentering av tillvägagångssättet för undersökningen så att andra kan upprepa undersökningen vid ett senare 
tillfälle [20]. För att styrka reliabiliteten ytterligare används triangulering vilket innebär att ett flertal olika källor för 
datainhämtning används, i det här fallet används direkta observationer, dokument, intervjuer och enkäter för att 
kartlägga och identifiera brister i reklamationsprocessen [22].  
 
Som beskrevs i avsnitt 2.5 så bör egentligen ett tvärfunktionellt genomförandelag sättas samman för att genomföra 
värdeflödesanalysen men i denna studie genomförs arbetet individuellt. En dialog sker dock med, för 
reklamationsprocessen, berörda intressenter i allmänhet och kvalitetsavdelningen, som använder en stor del av sin 
arbetstid till reklamationshantering, i synnerhet. Dessutom upprättas en tät kontakt med handledaren i syfte att 
kunna få ut så mycket som möjligt av studien. Avsteget från värdeflödesmetodiken skedde i samråd med 
kvalitetschefen på ABB Control Products som ansåg att det skulle ge ett lika bra utfall att genomföra arbetet mer 
individuellt. Genom att ändå involvera alla intressenter som berörs av reklamationsprocessen i form av 
genomförande av djupintervjuer och utskick av enkäter samt genom att följa värdeflödet och diskutera 
förbättringsförslagen med berörda parter under resans gång så får det ändå betraktas som att arbetet har skett i 
samarbete med alla intressenter, om än inte i lika stor utsträckning som i en regelrätt värdeflödesanalys. Det kan dock 
mycket väl tänkas att utfallet hade kunnat bli ännu bättre om man hade följt värdeflödanalysens metodik till punkt 
och pricka men en sak som måste tas i beaktande är att det också tar en hel del resurser i anspråk att tillsätta ett 
tvärfunktionellt lag vid värdeflödeskartläggningen och det var inte riktigt tanken med denna undersökning. Valet att 
ändå använda värdeflödesanalys som verktyg för undersökningen diskuterades också med handledaren på KTH och i 
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samråd med denne så beslutades det att fördelarna med att använda verktyget värdeflödesanalys för att förbättra 
reklamationsprocessen ändå, avsteget från det gängse arbetssättet till trots, uppvägde nackdelarna. 
 
För att kartlägga förväntningar från ABB centralt, divisionsledning, säljbolag och för ABB Control Products internt 
används endast intervjuer och enkäter, anledningen till detta är att dessa källor bedöms tillräckliga för att fastställa 
vilka förväntningar intressenterna har.  
 
Beträffande enkäterna är det viktigt att beakta hur ett frågeformulär är upplagt eftersom oklara frågor eller för många 
frågor kan göra respondenterna mindre benägna att svara på frågorna. Det är också viktigt att man kan motivera 
respondenterna att svara på frågorna, för detta ändamål kan man vädja till respondenternas egenintresse. Man kan 
alltså försöka övertyga respondenten att denne själv kan ha nytta av att svara på frågorna i formuläret [21]. Detta 
torde inte vara ett alltför svårt problem med tanke på att det ligger i allas intresse att förbättra reklamationsprocessen 
och detta anses vara en viktig fråga för hela ABB Control Products. 
 
En annan sak att tänka på är att kontakten med respondenterna bör ske i god tid innan intervjuerna genomförs, dels 
för att respondenterna mentalt ska hinna förbereda sig på intervjuerna och dels för att de ska kunna boka in 
intervjuerna i almanackan. Det senare är särskilt viktigt att beakta eftersom respondenterna kan vara upptagna om 
framförhållningen är för kort. Dessutom är själva frågeformuleringen också något som bör göras i god tid eftersom 
det är viktigt att rätt variabler kartläggs vid datainsamlingen. Detta innebär i sin tur att syftet med undersökningen 
tydligt bör fastställas innan frågorna formuleras [23].  
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4. Resultat 
Det här kapitlet inleds med en presentation av insamlad statistik för returer och reklamationer för tidigare år samt 
resultat från NPS-undersökningen. Dessa avsnitt har mer karaktären av bakgrundsfakta snarare än resultat från 
undersökningen men är ändå viktiga eftersom en analys av historiken är nödvändig för att kunna göra åtgärder i den 
nuvarande situationen och att få en förståelse för vad kunderna tycker om reklamationsprocessen är viktigt eftersom 
det är kunderna som säkerställer företagets fortlevnad. Efter dessa inledande avsnitt beskrivs reklamationsprocessen 
på ABB Control Products utifrån vad de som jobbar i denna har beskrivit. Sedan beskrivs det PST-mjukstartarfall 
som följts i realtid samt de övriga avslutade fallen som också följts genom reklamationsprocessen. Dessa avsnitt följs 
av ett analysavsnitt bestående av identifiering av reklamationsprocessens styrkor och svagheter samt kartor över det 
nuvarande, framtida och optimalt framtida tillståndet. Det sista avsnittet beskriver handlingsplanen för det framtida 
tillståndet. 

4.1 Antal returer och ledtid för 2011 
Eftersom PST-mjukstartare är den produkttyp som följs i realtid redovisas statistik för denna produkttyp i detta 
avsnitt. Dessutom redovisas antal rader med felaktiga produkter hämtade från SAP för 2011 uppdelat på 
tryckknappar, kontaktorer och mjukstartare, dessa återfinns i tabell 4 nedan. Om man tittar på tryckknappar så kan 
man se att augusti månad hade det högsta antalet rader med felaktiga tryckknappar, 18 stycken rader, vilket kan 
jämföras med maj månad som inte hade några felaktiga tryckknappar överhuvudtaget. Det största antalet felaktiga 
rader med kontaktorer återfinns i april månad då 34 stycken rader med felaktiga kontaktorer registrerats medan 
endast 15 stycken rader med felaktiga kontaktorer registrerats under juni månad. För mjukstartare hade september 
månad 46 stycken rader med felaktiga mjukstartare vilket kan jämföras med juni då ingen mjukstartare registrerats 
som felaktig. Orsaken till att det är få returer under sommaren är att det under semestertider inte registreras så många 
returer men i gengäld registreras dessa när sommaren är slut och då blir arbetsbelastningen högre. Det ska noteras att 
varje rad i tabell 4 kan ha flera positioner och dessa positioner kan i sin tur ha många olika artiklar. 
 
Tabell 4. Antal rader med felaktiga produkter 2011 hämtade från SAP. 

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli August i September Oktober November December

Tryckknappar 11 17 7 13 0 3 1 18 1 6 14 12

Kontaktorer 17 23 30 34 25 15 20 23 30 22 22 32

Mjukstartare 33 21 9 43 15 0 12 26 46 35 24 28  
 
I figur 23 nedan kan man se ledtiden för PST-mjukstartare år 2011, den blå stapeln visar den kortaste ledtiden per 
månad, den röda stapeln visar den längsta ledtiden per månad och den gröna stapeln visar medelledtiden per månad. 
Ur denna figur kan man se att den största avvikelsen återfinns i november då såväl den snabbaste som långsammaste 
ärendehanteringen, 3 arbetsdagar och 109 arbetsdagar, återfinns. Däremot återfinns den längsta medelledtiden i 
januari månad på 60 arbetsdagar medan den kortaste medelledtiden ligger på 8 arbetsdagar för april månad. Dessa 
skillnader beror på att arbetsbelastningen är olika hög under olika månader och att reklamationsärenden prioriteras 
ner när andra viktigare ärenden dyker upp. 
 

 
 
Figur 23. Ledtid för returnerade PST-mjukstartare 2011.  
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I figur 24 nedan visas ledtiden per avdelning och månad för PST-mjukstartare år 2011, den blå stapeln visar 
medelledtiden för undersökning och den röda stapeln visar medelledtiden för rapportskrivning. Den längsta 
medelledtiden på 40 arbetsdagar för undersökning av produkter återfinns i juli månad medan april månad har den 
kortaste medelledtiden på 4 arbetsdagar. Kvalitetsavdelningens längsta medelledtid återfinns i juni månad med en 
hanteringstid på 37 arbetsdagar medan den kortaste medelledtiden för hantering av reklamationsärenden återfinns i 
november månad med en hanteringstid på 3 arbetsdagar. 

 

 
 
Figur 24. Ledtid för PST-mjukstartare per avdelning 2011.  
 
Om man tittar på indelningen av ledtiden i de tre olika intervallen 1-10 arbetsdagar, 11-20 arbetsdagar och 21- 
arbetsdagar så kan det vara intressant att titta på hur många avslutade mjukstartarärenden som ligger inom dessa 
intervall. I figur 25 nedan visas ledtiden för PST-mjukstartare för år 2011 och man kan se att endast sju fall hade en 
ledtid på 1-10 arbetsdagar, 12 fall hade en ledtid på 11-20 arbetsdagar och 102 fall hade en ledtid på över 20 
arbetsdagar när man tittar uteslutande på felaktiga produkter.  
 

 
 
Figur 25. Antal felaktiga PST-mjukstartare för intervallen 1-10 arbetsdagar, 11-20 arbetsdagar och 21- arbetsdagar.  
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I figur 26 nedan visas medelledtider för mjukstartare för åren 2009-2011, den blå kurvan visar medelledtiden för 
mätrummet och den röda linjen visar medelledtiden för kvalitetsavdelningen medan den gröna linjen visar den totala 
medelledtiden. Man kan se att medelledtiden för mätrummet ökade från 17 arbetsdagar år 2009 till 22 arbetsdagar år 
2010 för att sedan sjunka till 14 arbetsdagar år 2011. Anledningen till att medelledtiden ökade för mätrummet mellan 
år 2009 och 2010 är att personal byttes ut i mätrummet och att det tog ett tag innan den nya personalen i mätrummet 
kom in i sina nya arbetsuppgifter, när dessa sedan kommit igång med undersökningarna sjönk medelledtiden för 
mätrummet igen. Medelledtiden för kvalitetsavdelningen har stadigt sjunkit från 48 arbetsdagar år 2009 till 24 
arbetsdagar år 2010 och ner till 10 arbetsdagar år 2011. Detta beror dels på att ytterligare en anställd på 
kvalitetsavdelningen började jobba med mjukstartare år 2009 och dels beror det på att inga stora nya fel har dykt upp, 
oftast är det gamla fel som går fort att åtgärda. Detta sammantaget har gjort att den totala medelledtiden för 
mjukstartare också stadigt har sjunkit från 64 arbetsdagar år 2009 till 45 arbetsdagar år 2010 för att sedan sjunka 
ytterligare till 23 arbetsdagar år 2011.  
 

 
 
Figur 26. Medelledtider för mjukstartare för 2009-2011. 

4.2 Resultat från NPS-undersökning 
Detta avsnitt kommer att visa data från NPS-undersökningen där kunderna fått möjligheten att säga vad de tycker 
om hur ABB sköter sig på olika områden. I figur 27 nedan visas de fem bästa och sämsta områdena enligt kunderna 
då de har fått dela ut röda och gröna kort till ABB. Man kan då se att kategorin Issue resolution, där 
reklamationshantering ingår, kommer på fjärde plats över de områden som ABB sköter sig sämst inom. 

 
Figur 27. Fördelningen av röda och gröna kort för år 2011 uppdelat på olika kategorier. 
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Figur 28 nedan visar det sammanlagda antalet röda och gröna kort på den horisontella axeln och den procentuella 
andelen röda kort på den vertikala axeln, dessutom har en indelning i områden som är bra att befinna sig i, 
potentiella problemområden och de bästa och sämsta områdena gjorts. Som synes ligger kategorin Issue resolution i 
gränslandet mellan området Potential issues och området Most critical topics där det är mest angeläget att ta tag i 
problemen. Denna figur ger alltså en tydlig bild av de områden som är viktigast att prioritera för att minska andelen 
röda kort. 
 

 
 

Figur 28. ABB:s bästa och sämsta områden baserade på utdelade röda och gröna kort. 

 
Nedan i figur 29 visas den totala fördelningen av röda, gula och gröna kort för ABB Control Products 2011. Som 
visas i figuren är det övervägande gröna kort som delats ut men även antalet gula kort är en ansenlig del av det totala 
antalet utdelade kort och om dessa kunder istället skulle ge gröna kort så skulle NPS-värdet öka väsentligt. Självklart 
ska man alltid sträva efter att minska antalet kritiker men i det här fallet så är det främst de Passivt nöjda som man 
bör få över till att bli Ambassadörer som ger störst utfall på NPS-värdet.  
 
 
No. of respondents: 833 

 
 
Figur 29. Fördelning av utdelade kort för ABB Control Products 2011. 

 
I figur 30 nedan visas fördelningen av utdelade kort för de produkter som tillverkas av ABB Control Products och 
dessa inkluderar även kontaktorfabriken i Frankrike. I figuren kan man se att kontaktorer är den produktfamilj som 
har såväl flest andel röda som gröna kort men dessa och alla övriga produktfamiljer har ändå en ganska kraftig 
övervikt av gröna kort.  
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No. of respondents: 348 

Low Voltage ABB Control Products <1kV  
 

 
 
Figur 30. Fördelning av utdelade kort för ABB Control Products produkter. 
 
Figur 31 nedan visar antal röda och gröna kort utdelade i kategorin Issue resolution för produktfamiljerna kontaktorer 
(kontaktorfabriken i Frankrike medräknad) och mjukstartare och i denna kategori ser man att endast röda kort har 
delats ut vilket tydligt visar att kunderna inte är nöjda med reklamationshanteringen i dagsläget. Det kan tilläggas att 
för denna kategori är antalet respondenter väldigt lågt men man kan ändå se tendensen.  
 
 
No. of respondents: 5 

Low Voltage ABB Control Products <1kV  

 
 
Figur 31. Antal röda och gröna kort utdelade i kategorin Issue Resolution för ABB Control Products produkter. 

 
4.3 Reklamationsprocessen på ABB Control Products  
Nedan beskrivs de olika processtegen i reklamationsprocessen och dessa visas också i kartan över det nuvarande 
tillståndet i bilaga 5. Eftersom det är ett fall av produkttypen PST-mjukstartare som följs i realtid genom 
reklamationsprocessen så är det i huvudsak processen för denna som beskrivs. Processen för kontaktorer och 
tryckknappar är i princip likadan, skillnader kommenteras under beskrivningen av varje enskilt processteg. Som synes 
i kartan över det nuvarande tillståndet är några processteg inramade i en röd rektangel, detta är de processteg i 
reklamationsprocessen som ledtiden på 10 arbetsdagar räknas utifrån. Några steg i reklamationsprocessen genomgås 
endast för vissa reklamationsärenden och för dessa steg används streckade symboler. 
 
Ta emot gods 
Ankommande avdelning kontrollerar godset, leveranspapperet som kommer med godset, artikelnumret och antal 
artiklar. De kontrollerar också returordern, till vilken avdelning godset ska till och de skriver in information om 
reklamationsärendet i det interna textfältet i SAP. I denna information anger man att godset har ankommit till 
fabriken, man anger ankomstdatum och ändrar fakturaspärr. En fakturaspärr är en status i SAP som visar var 
någonstans i reklamationsprocessen ett ärende befinner sig. Om det är fler produkter än angivet i en pall, korrigeras 
antalet artiklar och en notering görs, ju mer som finns angivet i texten i det interna textfältet desto bättre. 
Godsmottagning av en retur innebär att materialet sätts in på en plats i lagret, på det så kallade returlagret och detta 
påverkar saldot. Från returlagret görs en ombokning och därifrån släpps materialet fritt alternativt skrotas. På returer 
görs ingenting annat än kontroll av materialet och sedan vidarebefordrar man reklamationsärendet till mätrummet 
alternativt till den kvalitetsansvarige.  
 
Undersöka gods 
För mjukstartare sker först en kontroll av det gods som har kommit tillbaka till fabrik, det som kommer in först 
undersöks normalt sett först. Information förs sedan in i en excelfil bestående av olika poster som till exempel 
ankommet material, pall, land, position, tillverkningsvecka, returnummer, artikelnummer och serienummer. 
Undersökning av produkterna görs i mätrummet i form av en första okulärkontroll som baserar sig på kundens 
felbeskrivningar. I mätrummet finns testutrustning i form av mikroskop, kamera, motor och spänningsaggregat. Med 
användande av utrustningen och kvalitetsteknikerns erfarenhet och kunskap om produkterna dras en slutsats om vad 
som är fel på produkten. Ibland händer det att man inte kan fastställa vad som är fel på produkten och då kontaktar 
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man vanligtvis utvecklingsavdelningen alternativt kvalitetsavdelningen för en mer djupgående undersökning. För 
kontaktorer och tryckknappar sker ett liknande förfaringssätt men för dessa produktfamiljer används inte någon 
excelfil motsvarande den som används för mjukstartare och dessutom utförs all undersökning och rapportskrivning 
av en och samma person. 
 
Skriva rapport & krediteringsunderlag 
När mätrummet har genomfört sin undersökning av mjukstartare får ärendet en annan status i SAP och då kan 
kvalitetsavdelningen ta över ärendet, det som görs då är att ärendet genomgår ett antal steg i SAP för att kreditering 
av kund ska kunna ske. Det kan tilläggas att SAP används även om kunden inte är berättigad kreditering men man 
behöver inte gå igenom lika många steg som då kunden ska krediteras. För produktfamiljerna kontaktorer och 
tryckknappar är det, som tidigare nämnts, samma person som utför såväl undersökning som rapportskrivning så för 
dessa produktfamiljer är det bara att fortsätta att skriva rapport direkt efter undersökningen. Ibland kan det, som 
nämnts ovan, vara så att utvecklingsavdelningen behöver kopplas in, det kan vara om man behöver assistans eller om 
ett konstruktionsfel behöver följas upp. Dessutom skrivs en IR (Investigation Report) där ett antal fält fylls i för att 
kunden ska kunna se vad som framkommit vid undersökningen och vilka korrigerande åtgärder som ska utföras för 
att inte felet ska upprepas igen. Om kreditering föreligger i ett visst fall ska ett krediteringsunderlag skrivas innan det 
skickas vidare till assistenten som utför själva krediteringen men om kreditering inte är aktuellt kan ärendet avslutas.  
Krediteringsunderlaget skrivs på av den anställde på kvalitetsavdelningen som hanterade reklamationsärendet samt av 
controllern på ekonomiavdelningen. I de fall beloppet överskrider en viss summa måste också ansvarig chef på 
kvalitetsavdelningen skriva på krediteringsunderlaget. 
 
Material till gods för produktion och testning  
Om godset är felfritt och inte använts går det tillbaka till produktionsavdelningen för testning och vidare försäljning 
till kund.  
 
Skrota gods 
I de fall produkten är felaktig och ska skrotas görs detta i två steg, dels sker en skrotning systemmässigt och dels sker 
en skrotning fysiskt. Den systemmässiga skrotningen görs genom en så kallad frisläppning och skrotning i 
affärssystemet SAP vilket rent konkret innebär att ett garantiärende flyttas från en typ av lager till en annan typ av 
lager, detta kallas i SAP-termer för en transaktion. Den fysiska skrotningen innebär att elektroniken skiljs från övriga 
delar innan de kasseras.  
 
Kreditera kund 
Dokument över genomförd kreditering sparas i en pärm efter det att den ekonomiska transaktionen har genomförts i 
SAP. Detta arbete tar bara cirka fem minuter men kan i olyckliga fall ta mer än en vecka om alla de personer som ska 
skriva under krediteringsunderlaget, av en eller annan orsak, inte är tillgängliga. Krediteringsförfarandet styrs av SOX 
(Sarbanes-Oxley Act) vilket är en lagstiftning i USA som har gjort att kraven på bland annat den finansiella 
hanteringen i företag och organisationer har ökat [51]. Anledningen till att ABB måste följa detta reglemente är att de 
finns registrerade på USA-börsen. 

4.4 Typfall PST-mjukstartare följt i realtid 
Som nämnts ovan valdes produkttypen PST-mjukstartare att följas i realtid som typfall genom reklamations-
processen. De mått och mätetal som valts för undersökningen är:  
 

• Ledtid 
• Processtid  
• Input till ett visst processteg 
• Output till ett visst processteg 
• Hur arbetet går till  
• Ställtid  
• Antal medarbetare 

 
För en närmare beskrivning av dessa mått och mätetal, se avsnitt 2.5. Dessa mått och mätetal registreras för varje 
processteg i reklamationsprocessen och alla dessa data, förutom hur arbetet går till, redovisas i en tabell. 
Arbetsgången för ett visst processteg redovisas istället i brödtext. Det kan tilläggas att ett antagande har gjorts vid 
beräkningen av ledtiden och det är att ett reklamationsärende antas komma in mitt på dagen det datum det registreras 
och om det skickas vidare dagen därpå så antas det att detta också sker mitt på dagen. Ett annat antagande är att ett 
ärende som kommer in och behandlas samma dag antas ha en ledtid på 0,5 arbetsdagar.  
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Ta emot gods 
Ankommande avdelning tog in och kontrollerade godset som kom hem. De kontrollerade leveranspapperet, 
returordern, artikelnumret och antal artiklar. Sedan skrevs information i det interna textfältet i SAP in där man angav 
vilket datum godset kom in och när det behandlades av ankommande avdelning. I det här fallet var produkten en 
mjukstartare så truckföraren lade pallen med mjukstartaren på pallplatsen för mjukstartare. På ankommande 
avdelning är en person ansvarig för att ankomstregistrera returer men tre personer har kompetensen att utföra 
samma arbete om så skulle behövas. Data från kartläggningen av reklamationsprocessen visas i tabell 5. 
 
 

         Tabell 5. Processteget ta emot gods för fallet PST-mjukstartare [78]. 
Ledtid 1 dag 
Input Inget material som ska till produktionsavdelningen 
Output Gods till anvisad pallplats 

Prioritering 
Material till produktionsavdelningen prioriteras 

 före reklamationsärenden 
Processtid 10 min 
Ställtid 5 s 

Antal medarbetare 3 
 
 
Undersöka gods 
Data om det aktuella fallet matades in excelfilen för mjukstartare utifrån den information som fanns tillgänglig i SAP. 
Denna information matades in av order- och logistikavdelningen som tog emot ärendet och gav returordernummer 
till kunden, en anställd på kvalitetsavdelningen tog beslut om retur och i det här fallet fanns det även en Trouble 
Shooting Form bifogad. I felbeskrivningen från kund stod det att displayen var trasig men vid uppkoppling av 
mjukstartaren i mätrummet med vederbörlig matningsspänning på 400 V (spänningen till faserna) och 
styrspänningen 220 V (spänningen till kretskorten) hittades inget fel.  
 
Mjukstartaren testades för tiderna 1 min, 10 min, 15 min, 20 min och 60 min. Under alla dessa tidsperioder 
fungerade displayen utan att stängas av. Maxtiden som man kan ställa in är 255 min men det ansågs onödigt att testa 
apparaten under en så lång tidsperiod eftersom man under den tiden inte kan undersöka andra produkter med den 
testutrustningen. Teoretiskt skulle man ju kunna tänka sig att displayen skulle kunna slås av om man testade 
displayen 255 min men det ansågs rätt osannolikt att den skulle slås av bara för att man testade displayen en längre 
tidsperiod. Som den som utförde undersökningen uttryckte det: ”Vad kan vara trasigt här inne som bara påverkar 
den övre delen av skalan?”.  Slutsatsen blev att mjukstartaren antogs fungera felfritt och att den interna klockan 
fungerade och var inställd på 15 min. Detta är standardinställningen och hade inte ändrats av kund vilket är ett 
tecken på att kunden kan ha missförstått hur klockan fungerar.   
 
Efter det att undersökningen slutförts skrevs resultatet in excelfilen för mjukstartare som är det underlag som 
används av kvalitetsavdelningen för rapportskrivning till kund. Dessutom skrevs information in i det interna 
textfältet i SAP där det antecknades att resultatet fanns i excelfilen för mjukstartare. Produkten lades ner i pallen 
tillsammans med tillhörande referensdokument och när pallen var full ställdes den upp i pallstället i väntan på beslut 
om vad som skulle hända med den. Data från kartläggningen av reklamationsprocessen visas i tabell 6. 
 

  
   Tabell 6. Processteget undersöka gods för fallet PST-mjukstartare [65]. 

Ledtid 23 arbetsdagar 
Input När gods finns på pallplats 
Output Resultat från undersökning 

Prioritering 
Det gods som kom in först undersöks först såvida ärendet 

 inte är brådskande eller kund frågar om ärendet 
Processtid 118 min 
Ställtid 1 min 

Antal medarbetare 1 
 
 
Skriva rapport & krediteringsunderlag  
Först gjordes en sökning över tillgängliga reklamationsärenden i SAP och det aktuella fallet valdes ut. För att hinna 
följa fallet genom hela reklamationsprocessen inom den tidsram som stod till förfogande prioriterades ärendet upp. 
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Den interna textrutan i SAP öppnades och en koll gjordes vad som stod däri, den Trouble Shooting Form som bifogades 
öppnades. Det var en gammal version av detta dokument som bifogades trots att en ny version av den nya mallen till 
Trouble Shooting Form hade skickats ut till säljbolagen.  
 
Mallen för IR (Investigation Report), excelfilen för mjukstartare samt den så kallade Complaint Registration öppnades 
sedan. En Complaint Registration är ett dokument som skickas till kunden vid en reklamation. I denna återfinns 
uppgifter som exempelvis referensnummer, returordernummer, vilket material som skickades tillbaka och vem som 
är kontaktperson på säljbolaget. Det första fältet hämtas från Complaint Registration. Det andra fältet skrivs in från SAP 
utom serienumret och produktionsdatum som tas från mjukstartarreturfilen. I det tredje fältet anges Reason for Return 
och i det fjärde fältet hämtas Investigation Summary från excelfilen för mjukstartare. Det femte fältet Conclusion anger 
slutsatsen av undersökningen och i detta fall skrevs att ingen garanti betalas ut.  
 
Egna formuleringar av felbeskrivningen skrivs in i IR. IR konverteras sedan till en PDF-fil innan den skickas till kund 
via e-mail. I detta fall skrevs ingen korrigerande åtgärd eftersom mjukstartaren inte bedömdes vara felaktig. Sedan 
skrevs information in i det interna textfältet om att IR skickats och vilket datum det skedde. Kunden hade sedan 30 
arbetsdagar på sig att svara på om de vill ha tillbaka produkten. I de fall kunden inte vill ha tillbaka produkten skrotas 
produkten vanligtvis. Kunden hörde aldrig av sig och mjukstartaren skrotades. Data från kartläggningen av 
reklamationsprocessen visas i tabell 7. 
 
                 Tabell 7. Processteget skriva rapport & krediteringsunderlag för fallet PST-mjukstartare [62]. 

Ledtid  1 arbetsdag 
Input Sökning i SAP av reklamationsärenden med status Investigation Ongoing  
Output Investigation Report till kund 

Prioritering 
Det gods som kommer in först undersöks först såvida ärende 

 inte är brådskande eller kund frågar om ärende 
Processtid 38 min 
Ställtid 10 s 

Antal medarbetare 2 
 

4.5 Kartläggning av avslutade reklamationsärenden 
I detta avsnitt ges resultaten i form av data i tabellform från de avslutade reklamationsärendena som följts genom 
reklamationsprocessen. Eftersom en anställd i princip ensam sköter alla steg i reklamationsprocessen för 
produktfamiljerna kontaktorer och tryckknappar så beskrivs bara input till processteget undersöka gods och output från 
processteget skriva rapport & krediteringsunderlag. Det görs heller ingen distinktion på ledtiden för processtegen 
undersöka gods och skriva rapport & krediteringsunderlag för dessa produktfamiljer, dels för att sådana data inte finns 
registrerade och dels för att ingen överlämning till nästa processteg sker mellan olika personer. Ledtiden anges istället 
för båda dessa processteg tillsammans.  
 
För mjukstartare beskrivs även processteget undersöka gods för varje avslutat fall. Detta eftersom de som jobbar på 
kvalitetsavdelningen inte genomför undersökningen själva. För processteget ta emot gods var det i princip samma 
information som gavs när de avslutade fallen följdes som när typfallet PST-mjukstartare följdes i realtid och därför 
upprepas inte den informationen här. Den enda skillnaden mellan de olika fallen var hur många artiklar det var i varje 
pall och att det också kunde vara blandat gods som kom i en och samma pall vilket innebar att godset måste sorteras. 
Den som har det huvudsakliga ansvaret för returer vid ankommande avdelning uppskattade denna processtid till 5-
30 minuter. Exakt processtid för de avslutade fallen gick inte att få fram eftersom ankommande avdelning inte mätte 
tiden när de jobbade med de fall som följdes.  
 
Ledtiden för de olika processtegen för de avslutade reklamationsärendena finns dock registrerad och denna anges i 
tabell 10-16 för  produktfamiljerna mjukstartare, kontaktorer och tryckknappar. Det kan tilläggas att det inte fanns 
något PST-mjukstartarfall i kategorin 1-10 arbetsdagar och därför valdes istället det ärende som hade den kortaste 
ledtiden. Detta ärende hade en ledtid på 11 arbetsdagar. Det fanns visserligen ett ärende som tog kortare än 11 
arbetsdagar men detta var en del av en mjukstartare och de fall som följs i denna undersökning är endast hela 
produkter. 
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Tabell 10. Ledtid för avslutade mjukstartarfall för processteget ta emot gods [62]. 
Mjukstartare 

Kategori Ledtid 
1-10 arbetsdagars ledtid (fanns ej ärende inom 
intervallet, kortaste total hanteringstid var 11 

arbetsdagar) 

1 arbetsdag 

11-20 arbetsdagars ledtid  0,5 arbetsdagar 
21- arbetsdagars ledtid 2 arbetsdagar 

 
Tabell 11. Ledtid för avslutade mjukstartarfall för processteget undersöka gods [62]. 

Mjukstartare 
Kategori Ledtid 

1-10 arbetsdagars ledtid (fanns ej ärende inom 
intervallet, kortaste total hanteringstid var 11 

arbetsdagar) 

 6 arbetsdagar 

11-20 arbetsdagars ledtid 16,5 arbetsdagar 
21- arbetsdagars ledtid 14 arbetsdagar 

 
Tabell 12. Ledtid för avslutade mjukstartarfall för processteget skriva rapport & krediteringsunderlag [62]. 

Mjukstartare 
Kategori Ledtid 

1-10 arbetsdagars ledtid (fanns ej ärende inom 
intervallet, kortaste total hanteringstid var  

12 arbetsdagar) 

4 arbetsdagar 

11-20 arbetsdagars ledtid 0,5 arbetsdagar 
21- arbetsdagars ledtid 8 arbetsdagar 

 
Tabell 13. Ledtid för avslutade kontaktorfall för processteget ta emot gods [64]. 

Kontaktorer 
Kategori Ledtid 

1-10 arbetsdagars ledtid 0,5 arbetsdagar 
11-20 arbetsdagars ledtid 2 arbetsdagar 
21- arbetsdagars ledtid 5 arbetsdagar 

 
Tabell 14. Ledtid för avslutade kontaktorfall för processtegen undersöka gods och skriva rapport  
                 & krediteringsunderlag [64]. 

Kontaktorer 
Kategori Ledtid 

1-10 arbetsdagars ledtid 4,5 arbetsdagar 
11-20 arbetsdagars ledtid 8 arbetsdagar 
21- arbetsdagars ledtid 81 arbetsdagar 

 
Tabell 15. Ledtid för avslutade tryckknappsfall för processteget ta emot gods [64]. 

Tryckknappar 
Kategori Ledtid 

1-10 arbetsdagars ledtid 1 arbetsdag 
11-20 arbetsdagars ledtid  4 arbetsdagar 
21- arbetsdagars ledtid 3 arbetsdagar 

 
Tabell 16. Ledtid för avslutade tryckknappsfall för processtegen undersöka gods och skriva rapport  
                 & krediteringsunderlag [64]. 

Tryckknappar 
Kategori Ledtid 

1-10 arbetsdagars ledtid  3 arbetsdagar 
11-20 arbetsdagars ledtid  9 arbetsdagar 
21- arbetsdagars ledtid 91 arbetsdagar 

 
I tabell 17 och 18 visas generell information för de avslutade reklamationsärendena för de olika produkttyperna. För 
mer information om de olika fallen hänvisas läsaren till bilaga 1-3. 
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Tabell 17. Generell information insamlad för mjukstartare [62]. 

Data insamlad vid värdeflödeskartläggningen för de avslutade reklamationsärendena (mjukstartare) 

Input 

Mätrummet ändrar status på fakturaspärren i SAP och 
sedan görs sökningar i SAP där listor på 

reklamationsärenden kommer upp och status för 
rapportskrivning syns. 

Output 
Rapport till kund och krediteringsunderlag i 

förekommande fall. 

Processtid 30-60 min per retur. 

Prioritering 

Ärenden behandlas normalt sett i turordning om inget 
ärende är särskilt brådskande, ledtiderna för 

reklamationsärendena beror helt och hållet på hög 
arbetsbelastning. 

Antal medarbetare 2 

Allmänna kommentarer kring arbetet med 
reklamationsärenden 

Arbetar med en förenklad variant av 8D rapport utom 
till ett antal större kunder som har egna krav på 

rapportformat. 
 
Tabell 18. Generell information insamlad för kontaktorer och tryckknappar [64]. 

Data insamlad vid värdeflödeskartläggningen för de avslutade reklamationsärendena (kontaktorer & 
tryckknappar) 

Input 
E-mail eller telefonsamtal med information om 

reklamationsärendet. Går ut & tittar på anvisad plats för 
inkommet gods i fabriken. 

Output 
Rapport till kund. 

Krediteringsunderlag i förekommande fall. 

Processtid 
45 – 90 min generellt varav undersökning tar 15-30 min, 
SAP-behandling tar 15-30 min & rapportskrivning tar 

15-30 min. 

Prioritering 
Tar ärenden i turordning om inte ett ärende är 
brådskande, har andra arbetsuppgifter också. 

Antal medarbetare 3 

Allmänna kommentarer kring arbetet med 
reklamationsärenden 

Arbetar med en förenklad variant av 8D rapport utom 
till ett antal större kunder som har egna krav på 

rapportformatet. 

4.6 Reklamationsprocessens styrkor och svagheter  
Några av de viktigaste styrkorna och svagheterna med reklamationsprocessen som framkommit i denna 
undersökning presenteras nedan. Eftersom denna undersökning fokuserar på bristerna i reklamationsprocessen 
beskrivs endast styrkorna kortfattat men det kan ändå vara intressant att fastställa de styrkor med 
reklamationsprocessen som faktiskt finns och som har framkommit under intervjuerna och genom svaren på 
enkäterna som skickats ut till reklamationsprocessens intressenter. För att ändå vara så koncis som möjligt redovisas 
endast de tre viktigaste styrkorna med reklamationsprocessen, för övriga styrkor som framkommit under 
undersökningens gång hänvisas till bilaga 8.  
 
Reklamationsprocessens styrkor: 
 
• Kompetens  
• Returordernummer 
• Kundhantering 

� Ser till att lösa kundens problem 
� Trevligt bemötande 

 
Dessa styrkor förklaras nedan: 



Magnus Lindqvist         Industriella informations- och styrsystem April 2012   

43 

 
Kompetens hos medarbetare  
Kompetensen hos ABB Control Products är väldigt god, man har en gedigen erfarenhet, kännedom och kunskap om 
produkterna. 
 
Returordernummer 
Användandet av ett returordernummer gör att ett ärende kan spåras genom hela reklamationsprocessen, utan detta 
skulle reklamationshanteringen inte fungera.  
 
Kundhantering 
Kundhanteringen är en styrka i den mening att man ser till att lösa kundens problem det vill säga även om det tar tid 
att lösa ett allvarligt problem går man till botten med problemet och informerar kunden om vilka korrigerande 
åtgärder man har vidtagit för att inte problemet ska upprepas igen. Dessutom upplever kunderna att de blir trevligt 
bemötta när de kontaktar ABB Control Products vilket är något som inte får underskattas. 

 
Reklamationsprocessens svagheter  
 
Reklamationsprocessens svagheter redovisas i fyra kategorier: 
 

1. Den första kategorin visar reklamationsprocessens tre största brister samt åtgärdsförslag till dessa. 
 
2. Den andra kategorin visar övriga brister som identifierats och förbättringsförslag till dessa.  
 
3. Den tredje kategorin visar de brister som identifierats innan undersökningen påbörjades och som redan har 

börjat åtgärdas. 
 
4. Den fjärde kategorin visar de brister som framkommit genom IT-projektet och som kommer att åtgärdas 

genom detta. 
 
 
Kategori 1: Reklamationsprocessens tre största brister 
 

1. Dålig information om fel från kund 
2. En stor andel av tillbakaskickat gods från kund är det inget fel på 
3. Reklamationshantering personbunden 

 
Dessa brister med tillhörande åtgärdsförslag behandlas mer utförligt nedan: 
 
1.      Dålig information om fel från kund  

Kunden skickar ofta inte en tillräckligt väl ifylld Trouble Shooting Form tillbaka till fabrik. Detta kan bero på att 
kunden inte alltid förstår vikten av att skicka en bra felbeskrivning men för att ABB Control Products ska 
kunna göra en så bra undersökning som möjligt är det nödvändigt att felbeskrivningen är ifylld med så mycket 
information som möjligt. En annan orsak till att kunden inte fyller i den Trouble Shooting Form som skickas till 
dem är att denna är relativt omfattande och kan verka avskräckande för kunden att fylla i särskilt eftersom delar 
av denna Trouble Shooting Form inte behöver fyllas i överhuvudtaget. Detta beror på att en del information helt 
enkelt inte är relevant eller tillgänglig för en viss produkttyp.  
 
 
Förslag till åtgärd 
Införande av en interaktiv Trouble Shooting Form där kunden själv fyller i uppgifter om reklamationsärendet och 
att denna Trouble Shooting Form innehåller ett antal obligatoriska fält som kunden måste fylla i för att kunna 
erhålla ett returordernummer och skicka tillbaka gods till fabrik. Den skulle kunna utformas i form av en 
välkomstsida med inloggningsuppgifter som kunden får fylla i och när kunden är inloggad skulle nästa sida 
kunna vara uppbyggd på ett sådant sätt att kunden ska kunna välja vilken produktfamilj denne vill reklamera 
genom att en ruta framför valet av produktfamilj bockas för och sedan ledas kunden vidare till nästa sida där 
denne får välja den produkttyp som ska reklameras och genom ett antal frågor leds kunden på detta sätt vidare 
så att svaren på frågorna ska kunna ge ett bra och precist underlag för den undersökning som ABB Control 
Products sedan ska göra. Den information och de frågor som visas för kunden är beroende på vad kunden 
svarar. Detta innebär att kunden slipper se sådan information som inte är relevant för den reklamerade 
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produkten ifråga. Implementeringen av denna Trouble Shooting Form skulle eventuellt kunna bestå av ett program 
som installeras på datorn eller i form av ett gränssnitt som man kommer åt via internet med inloggnings-
uppgifter som sedan överför informationen till SAP. Utformningen av denna interaktiva Trouble Shooting Form 
bör ske i samråd med kunden det vill säga med representanter för säljbolagen och från ABB Control Products 
bör det vara de som jobbar i reklamationsprocessen, ansvarig kvalitetschef och produktcheferna som i första 
hand kommer fram till vad som blir bäst.  
 
Användandet av en Trouble Shooting Form bör standardiseras för alla fabriker och för alla deras reklamations-
processer för att kunden ska slippa möta olika typer av formulär och rapporter beroende på vilken fabrik de har 
att göra med. Ett alternativ till att låta kunden gå igenom ifyllandet av denna Trouble Shooting Form själv är att låta 
någon på ABB Control Products fylla i denna interaktiva Trouble Shooting Form tillsammans med kunden över 
telefon så att en dialog kan upprättas och följdfrågor kan ställas. Denna lösning kräver resurser och man får 
överväga om den mer detaljerade information som kan erhållas genom att direkt tala med kunden om deras 
problem överväger kostnaden för mer resurser som tar hand om reklamationsärendena. I sådana fall borde det 
vara kvalitetsavdelningen som skulle sköta ifyllningen av denna interaktiva Trouble Shooting Form tillsammans 
med kunden. Motiveringen till detta är att kvalitetsavdelningen har kunskap om produkterna och att det är de 
som kommer att skriva rapporten till kunden. 

 
2.      En stor andel av tillbakaskickat gods från kund är det inget fel på 

Mycket av det gods som kommer tillbaka till fabrik fungerar alldeles utmärkt vid undersökning i mätrummet, 
anledningen kan vara att problemen som kunden upplever är applikationsrelaterade och då fungerar 
produkterna inte ute hos kund men när de testas i fabriken så hittar man inga fel. Detta kan i sin tur bero på att 
utbildningen inte är tillräckligt fokuserad på hur produkten fungerar i en viss applikation, att man inte lyssnar 
tillräckligt på kunden alternativt att kunden inte förklarar hur felet på produkten uppstod på ett tillräckligt 
detaljerat sätt eller, mest troligt, en kombination av ovanstående faktorer.  
 
Förslag till åtgärd 
Att kunden inte förklarar hur felet på produkten uppstod på ett tillräckligt detaljerat sätt är ju relaterat till den 
Trouble Shooting Form som skickas till kund och hur man kan lösa det problemet förklarades tidigare under 
rubriken Dålig information om fel från kund. 
 
Om det är så att man inte lyssnar tillräckligt på kunden så får man försöka att sätta sig in i kundens situation 
och se problemet ur dennes perspektiv vilket egentligen inte borde vara så svårt men ändå är något som lätt kan 
glömmas bort och som man bör vara medveten om när man hanterar reklamationsärenden. Om det skulle visa 
sig att informationen trots dessa åtgärder uteblir får man fundera på om man ska införa hårdare krav på 
kunderna. Detta kan göras på en mängd olika sätt men ett sätt skulle kunna vara att de kunder som inte fyller i 
denna interaktiva Trouble Shooting Form på ett tillfredsställande sätt blir nedprioriterade. De kommer givetvis att 
få sitt reklamationsärende behandlat men för dessa kunder kanske svar inte kan garanteras inom 10 arbetsdagar.  
Man måste naturligtvis ha en konstruktiv dialog med kunden så att de förstår vikten av att ge en detaljerad 
felbeskrivning, det ligger ju i allas intresse att kunden ger så mycket information som möjligt för ju bättre ifylld 
felbeskrivning från kund desto lättare går det att göra en bra undersökning för fabriken och då vinner också 
kunden på det eftersom de får svar snabbare. På så sätt får man i dialogen med kunden försöka att vädja till 
dennes egenintresse. Denna dialog bör även innefatta diskussion med kunden och dennes problem innan retur 
av produkt sker. Anledningen till detta är att man genom att kommunicera med kunden i vissa fall kan hjälpa 
denne att lösa problemet på egen hand och då kan såväl andelen onödiga transporter till fabrik som antalet 
onödiga undersökningar minimeras och på så sätt kan man spara både tid och pengar. Man kan också tänka sig 
en Trouble Shoot där kunden på ett motsvarande sätt som med en Trouble Shooting Form fyller i information och 
att denne sedan får ett automatgenererat svar baserad på den data de matar in och utifrån detta svar kan kunden 
sedan lösa problemet på egen hand. Kunden bör också kunna hjälpas lokalt genom att en servicetekniker 
skickas ut till platsen där felet inträffade. Syftet med detta är att kunna ge kunden bra service till en så låg 
kostnad som möjligt.  

 
Om ett fel däremot är applikationsrelaterat så räcker det inte att svara kunden att produkten fungerar utan 
anmärkning utan man bör redan i ett tidigare skede ta reda på om felet kan tänkas vara applikationsrelaterat 
genom att ta reda på de förhållanden och parameterinställningar som rådde när felet inträffade. Att skräddarsy 
utbildningen för kunden som man gör idag är utmärkt eftersom kunden då får det den vill ha men sedan borde 
säljbolaget i sin tur också säkerställa att slutkunden vet hur apparaten fungerar i en viss applikation. Detta skulle 
man kunna fokusera mer på i utbildningen som ABB Control Products ger till säljbolaget för att på så sätt 
minimera risken för att applikationsrelaterade fel uppstår.  
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3.      Reklamationshantering personbunden 
Reklamationshanteringen är idag i stor utsträckning personbunden eftersom olika personer har olika 
utformning av dokumenten som används vid hantering av reklamationsärendena och dessutom sker lagring av 
information om reklamationsärendena idag på olika ställen, till exempel i en anställds inbox eller i SAP. Bristen 
på standardisering gör att en annan person inte kan ta över en annan persons ärende, dels för att man inte vet 
var informationen finns och dels för att man inte har tillgång till den.  
 
Förslag till åtgärd 
Kvalitetsavdelningen skulle kunna ha en gemensam inkorg där alla e-mail för reklamationsärenden hamnar, på 
så sätt kan andra anställda som jobbar med reklamationsärenden se vilka ärenden som är aktuella och vilka 
ärenden som bör prioriteras. På så sätt finns all information på endast ett ställe och om en person är 
frånvarande kan andra ta över hanteringen av dennes ärende. I viss mån blir det en form av dubbelarbete 
eftersom en kvalitetsansvarig måste sätta sig in i ett ärende som någon annan har påbörjat men i syfte att uppnå 
den stipulerade ledtiden på 10 arbetsdagar i hanteringstid för ett reklamationsärende kan detta vara nödvändigt. 
För att lyckas med detta på ett bra sätt kan också en breddutbildning av kvalitetspersonalen för de andra 
produktfamiljerna behöva göras. Även om man redan idag har en del kunskap om de andra produktfamiljerna 
kan en uppfräschning av kunskaperna behöva göras. Det skulle kunna tänkas att man har någon form av 
jobbrotation på veckobasis så att alla kontinuerligt får jobba med alla produktfamiljer. Syftet med detta skulle 
vara att man hela tiden håller kunskaperna om produkterna à jour. På så sätt får man också lite variation i 
jobbet vilket kan vara stimulerande i sig. 
 
Vidare ser den rapport som skickas till kund idag olika ut för olika produktfamiljer och det är heller inte en 
fullständig 8D rapport utan en modifierad variant med färre antal fält som används och denna rapport kallas, 
som tidigare nämnts, IR (Investigation Report). Fördelen med att ha ett standardiserat rapportformat är att man 
kan jobba med en annan produktfamilj och ändå använda samma typ av rapportmall. Detta gör att man inte 
behöver sätta sig in i en annan mall bara för att man ska jobba med en annan produktfamilj och därmed 
underlättas också övergången för de anställda på kvalitetsavdelningen att ta över andra personers 
reklamationsärenden. Dessutom ger det ett mer professionellt intryck gentemot kunden som får likadana 
rapporter oavsett vilka produktfamiljer de reklamerat. Beträffande en standardisering av 8D rapporterna som 
används idag så håller för närvarande en sådan på att diskuteras på högre nivå inom ABB. För ytterligare brister 
relaterade till person och produkt se avsnittet Brister åtgärdade av IT-projektet nedan.  

 
Kategori 2: Övriga brister  

 
4. Bristfällig utrustning i mätrummet 
5. Oklar rollbeskrivning hos kvalitetsavdelningen 
6. Lokalt resurssvaga 
7. Leveranskvalitetsmöten har inte optimalt upplägg 
8. Rapport till kund ibland bristfällig  
9. Ärenden som inte borde hanteras av utvecklingsavdelningen hamnar där ändå 
10. Saknas uppföljning av mindre allvarliga fel som inträffar på produktionsavdelningen 
 

Dessa brister med tillhörande åtgärdsförslag behandlas mer utförligt nedan: 
 
4.      Bristfällig utrustning i mätrummet 

Det saknas idag en ordentlig last i mätrummet och motorn som används vid undersökningar av produkter är 
ganska liten. Detta gör att man inte alltid kan simulera den miljö där mjukstartaren sitter. Detta försvårar 
naturligtvis undersökningen och följaktligen blir det också svårare att ge ett bra svar till kund. 
 
Förslag till åtgärd 
Bättre utrustning till mätrummet i form av en ordentlig last och en större motor skulle göra att undersökningar 
av produkter skulle underlättas eftersom den miljö där mjukstartaren sitter i kan simuleras på ett bättre sätt. Det 
är naturligtvis en viss kostnad att införskaffa sådan utrustning men att göra detta får betraktas som en 
investering som leder till en kvalitetshöjning på undersökningarna i fabrik. Denna kvalitetshöjning leder i sin tur 
till att kunden kan få bättre svar i form av en mer utförlig rapport. 
 

5.      Oklar rollbeskrivning hos kvalitetsavdelningen 
Det saknas idag en rollbeskrivning för de anställda som jobbar på kvalitetsavdelningen, ansvarsområdena är inte 
tydligt definierade och det saknas klara riktlinjer för hur stafettväxlingen ska ske mellan kvalitetsavdelningen 
och mätrummet vid överlämningspunkterna till nästa processteg. Meddelanden skickas i dagsläget inte för att 
informera när ett ärende kan behandlas av nästa person i ett visst processteg.  
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Förslag till åtgärd  
Den ansvarige kvalitetschefen bör, genom diskussion med de anställda på kvalitetsavdelningen, fastställa vilket 
ansvarsområde en viss befattning ska ha samt gärna ge en tillhörande titel till befattningen. Förutom att 
beskriva ansvarsområdet så bör de ingående arbetsuppgifterna också skrivas ner liksom vilka kompetenskrav 
som behövs för tjänsten. På så sätt vet de anställda på kvalitetsavdelningen vad som förväntas av dem och man 
eliminerar då också problemet med att de anställda tar på sig arbetsuppgifter som inte hör till deras 
ansvarsområde. Detta leder i sin tur till att man minskar arbetsbördan och tidsslöserier i den mening att man 
inte behöver avbryta pågående arbete och sätta sig in i något som egentligen inte borde hanteras av den 
anställde ifråga.  

6.      Lokalt resurssvaga 
Kvalitetsavdelningen är överbelastad med reklamationsärenden och har dessutom andra arbetsuppgifter som 
tar deras tid i anspråk, exempel på detta kan vara deltagande i olika projekt och förbättringsaktiviteter. När det 
gäller mätrummet så har de endast en person som till fullo kan genomföra undersökningar på mjukstartare, 
denna person har även andra arbetsuppgifter att utföra, exempel på detta kan vara ankomst- och 
stickprovskontroller på olika produkter. Vidare är utvecklingsavdelningen väldigt upptagna med 
utvecklingsprojekt och hinner oftast inte ta sig an reklamationsärenden med kort varsel. 

 
Förslag till åtgärd 
Först kan man konstatera att alla avdelningar har hög arbetsbelastning och det är generellt svårt att hinna med 
ens de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Kvalitetsavdelningen har många ärenden som de inte borde hantera i 
form av returer och reparationer. Detta tar mycket tid i anspråk men dessa ärenden kommer de framöver inte 
längre att behöva hantera, se rubriken Hög arbetsbelastning på grund av mycket gods som inte bör hanteras av kvalitets-
avdelningen och mätrummet. Resurserna på kvalitetsavdelningen är uppdelade så att en person är ansvarig för 
mjukstartare och ljubågsvakter, en annan person är enbart ansvarig för mjukstartare och en tredje person är 
ansvarig för kontaktorer och tryckknappar. De anställda på kvalitetsavdelningen som jobbar med mjukstartare 
har två personer som gör undersökningar på produkterna ute i mätrummet till förfogande medan den som 
jobbar med tryckknappar och kontaktorer gör såväl undersökning som rapportskrivning själv. Det har 
framkommit att denna person skulle vilja bli avlastad och då skulle en person i mätrummet som gör 
undersökningar för produktfamiljerna kontaktorer och tryckknappar eventuellt behöva tillsättas och då skulle 
processen för dessa produktfamiljer se likadan ut som för mjukstartare.  
 
Mätrummet har också mycket att göra eftersom de inte enbart jobbar med reklamationer utan de gör också 
ankomstkontroller av material som kommer från leverantörerna och stickprovskontroller på produkter som 
monterats på produktionsavdelningen. Det är för närvarande, som nämndes ovan, två personer som jobbar 
med returer och reklamationer i mätrummet men det är endast en av dessa som till fullo kan göra 
undersökningarna, detta beror på att den andra personen är under upplärning eftersom han tillrädde tjänsten i 
oktober 2011 och har således inte jobbat så länge i mätrummet. Det är dock meningen att denne person också 
ska kunna utföra undersökningar av mjukstartare på egen hand och då är det tänkt att den ene ska jobba med 
ankomstkontroller och den andre ska jobba med reklamationer och de ska båda kunna alternera och backa upp 
varandra vid frånvaro. Detta kommer minska den totala underökningstiden. 
 
För utvecklingsavdelningen som jobbar mot tidsplaner i utvecklingsprojekt innebär det att resurser måste finnas 
för att de ska kunna avsätta tid för att jobba med reklamationsärenden, i dagsläget blir reklamationsärendena 
nedprioriterade och det krävs kanske att man sätter upp en maximal tidgräns från att ärendet kommit till 
utvecklingsavdelningen till att de påbörjar undersökningen av de felaktiga produkterna. Nedprioriteringen av 
reklamationsärenden gäller naturligtvis inte bara utvecklingsavdelningen utan även ankommande avdelning och 
mätrum prioriterar ned reklamationsärenden. Detta är dock inget konstigt utan man har redan beslutat att 
material som ska till produktionsavdelningen ska prioriteras före reklamationsärenden och om nya kretskort 
från en leverantör måste testas så går det också före reklamationsärenden men man måste samtidigt vara 
medveten om detta när målsättningen är satt till 10 arbetsdagars ledtid för hantering av reklamationsärenden. 
 

7.      Leveranskvalitetsmöten har inte optimalt upplägg 
Mycket statistik presenteras på leveranskvalitetsmötena men slutsatser från mötena blir inte riktigt dragna, en 
presentation av potentiella problem görs idag inte. Dessutom ser leveranskvalitetsmötena olika ut för olika 
produkter vilket kanske inte kan tyckas spela så stor roll men det är generellt bättre att ha en gemensam 
utformning av upplägget för alla produktfamiljer eftersom det blir mer enhetligt och lättare för alla berörda 
parter om man vet i förväg att oavsett vilken produktfamiljs leveranskvalitetsmöte man går till så är upplägget 
detsamma. 



Magnus Lindqvist         Industriella informations- och styrsystem April 2012   

47 

 
Förslag till åtgärd 
Leveranskvalitetsmötena skulle man kunna standardisera för alla olika produktfamiljer så att upplägget för dessa 
ser likadant ut. Detta är något som man internt borde kunna bestämma genom att ha ett möte med alla 
anställda som brukar vara närvarande vid leveranskvalitetsmötena och diskutera hur man på bästa sätt kan lägga 
upp mötena. Man borde, istället för att bara presentera statistik, förklara vad det innebär att siffrorna ser ut på 
ett visst sätt. Det kan göras genom att man till exempel anger att ett visst antal produkttyper har felat under en 
viss tidsperiod men också att man anger hur många av dessa som har haft samma typ av fel, hur många som 
väntas komma tillbaka till fabrik så att man på så sätt får en bild av hur nuläget ser ut och vad man kan förvänta 
sig den närmaste tiden. 
 

8.      Rapport till kund ibland bristfällig 
Ibland är de rapporter som skickas till kund inte tillfredsställande i den mening att de inte ger tillräckligt 
utförliga förklaringar på vad ett fel berodde på. Om det är fel på en produkt vill kunden veta vad det innebär 
och om samma fel kommer att uppstå med de andra produkterna som köptes samtidigt. Kunden vill också veta 
vad denne ska göra i en sådan situation, om felet är applikationsrelaterat och så vidare. Ibland är rapporterna 
också tolkningsbara och kunden tolkar ju naturligtvis alltid rapporterna till sin fördel vilket innebär att 
kreditering ibland utfärdas trots att kunden egentligen inte är berättigad till denna. 
 
Förslag till åtgärd 
Denna problematik är relaterad till problemet att kunden ofta inte ger en tillräckligt detaljerad felbeskrivning 
vilket får följden att det är svårt för mätrummet att göra en bra undersökning. Detta fortplantar sig naturligtvis i 
reklamationsprocessen så att det då också blir svårt för kvalitetsavdelningen att ge en utförlig rapport tillbaka 
till kund. Denna problematik kan man, åtminstone delvis, kunna lösa genom det ovanstående förslaget med att 
införa en interaktiv Trouble Shooting Form. Om en bättre felbeskrivning kan erhållas från kund kan man ge 
kunden ett bättre svar. Samtidigt måste den som skriver rapporten tänka på hur kunden kan tänkas tolka 
rapporten och vara så tydlig som möjlig när man skriver rapporten. 
 

9.      Ärenden som inte borde hanteras av utvecklingsavdelningen hamnar där ändå 
Utvecklingsavdelningen får ibland ta hand om ärenden som de inte borde ta hand om, detta kan till exempel 
vara tekniska problem som är produktionsrelaterade och eftersom de redan har mycket att göra så blir det ett 
irritationsmoment då dessa ärenden ändå hamnar på deras bord.   

 
Förslag till åtgärd 
Ärenden från produktionsavdelningen som hör hemma där borde också kunna hanteras av dem som jobbar där 
och detta skulle underlättas om man ger Q-ombuden en mer djupgående produktutbildning så att de på egen 
hand kan bedöma om ett ärende är produktionsrelaterat eller om det behöver vidarebefordras till utvecklings-
avdelningen. Om Q-ombuden kan lösa problemen själva minskar följaktligen belastningen av ärenden som går 
till utvecklingsavdelningen och frustration undviks. Som ytterligare stöd för produktionsavdelningen borde en 
lathund med information om rutiner för hantering av fel kunna tas fram för att kunna användas när ett fel 
inträffar. Denna lathund skulle kunna tas fram av produktionsledarna och Q-ombuden. 

 
10.    Saknas uppföljning av mindre allvariga fel som inträffar på produktionsavdelningen 

Det saknas rutiner för erfarenhetsåterföring på produktionsavdelningen vilket gör att mindre allvarliga fel 
återkommer. Detta är en stor svaghet eftersom erfarenhetsåterföring är en viktig del i arbetet med ständiga 
förbättringar. 
 
Förslag till åtgärd 
Flaggor skulle kunna införas även när ett mindre allvarligt fel inträffar mer än en gång på produktions-
avdelningen. I sådana fall bör en djupare kontroll av felet ske, en lösningsansvarig bör utses och man bör se till 
att åtgärda felet snarast genom lämplig åtgärd. Flaggning av felets allvarlighetsgrad bör göras av Q-ombudet i 
samråd med produktionsledaren och de fel som inträffar skulle kunna läggas in i en excelfil för enkel sökbarhet. 
De som bör ha ansvar för att detta arbetssätt följs är ytterst produktionsledarna. Det kan tilläggas att det redan 
har beslutats att produktionsavdelningen kommer att börja jobba med OPEX-projekt (Operational Excellence) 
enligt den så kallade 4Q-metodiken. Ett OPEX-projekt är en enkelt uttryckt en typ av förbättringsprojekt och 
4Q-metodiken är en form av problemlösningskoncept som söker finna rotorsaken till ett problem genom att 
använda sig av en struktur uppbyggd kring fyra kvadranter som måste genomlöpas innan ett problem anses ha 
lösts.   
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Kategori 3: Brister som identifierats innan undersökningen påbörjades och som redan har börjat åtgärdas 
 

11. Upplägg för produkter eller delar som inte tillverkas av ABB Control Products 
12. Hög arbetsbelastning på grund av mycket gods som inte bör hanteras av kvalitetsavdelningen 
13. Olika reklamationsprocesser hos olika ABB-bolag  

 
Dessa brister med tillhörande åtgärdsförslag behandlas mer utförligt nedan: 
 
11.    Upplägg för produkter eller delar som inte tillverkas av ABB Control Products  

Produkter eller delar som inte tillverkas av ABB Control Products kommer ändå tillbaka till fabrik för 
undersökning. Detta gör att undersökningen försvåras eftersom expertisen kring dessa produkter eller delar inte 
riktigt finns i fabriken. I fallet med PSR-mjukstartare finns en person på utvecklingsavdelningen som har 
kunskap om produkten och det är inte tillräckligt. PSR-mjukstartare och även Compactserien för trycknappar 
tillverkas i Kina, dessutom tillverkas en del kontaktblock för kontaktorer i Indien och dessa produkter eller 
delar borde rimligtvis kunna undersökas där de tillverkas.  
 
Förslag till åtgärd 
Förslaget att produkter eller delar som tillverkas i andra länder ska skickas tillbaka till ursprungslandet för 
undersökning har redan tagits upp för behandling men beroende på att olika länder har olika lagar så är det inte 
så lätt att bara börja skicka tillbaka godset till den fabrik där produkterna eller delarna tillverkas. Ett annat 
problem är att mindre länder inte har den organisation som skulle behövas för att kunna skicka tillbaka gods till 
de länder där det tillverkas. Diskussioner pågår om hur man ska lösa detta och detta är en fråga som alltså inte 
enbart berör ABB Control Products. Om godset skulle kunna skickas tillbaka till ursprungslandet direkt för 
undersökning skulle arbetsbördan minska för fabriken. 

 
12.    Hög arbetsbelastning på grund av mycket gods som inte bör hanteras av kvalitetsavdelningen och 

mätrummet 
Idag har kvalitetsavdelningen och mätrummet en hög arbetsbelastning eftersom de hanterar gods som de 
egentligen inte borde behöva göra i form av en massa kommersiella returer. Kommersiella returer är returer 
som orsakats av felleverans, felbeställning, slow moving material eller annat tekniskt problem och detta tar en hel 
del tid i anspråk.  

  
Förslag till åtgärd 
Ett förslag till hantering av kommersiella returer har framlagts där man har kommit fram till att det mest 
effektiva är om ankommande avdelning har ansvaret för de kommersiella returerna. Motiveringen till detta är 
att ankommande avdelning kan se till så att godset hamnar på rätt ställe i fabriken.  
 

13.    Olika reklamationsprocesser hos olika ABB-bolag  
Det är problematiskt att reklamationsprocessen ser olika ut på olika ABB-bolag eftersom det för kunden inte 
räcker att sätta sig in i endast en reklamationsprocess utan kunden måste i princip sätta sig in i en 
reklamationsprocess för varje fabrik kunden har att göra med.  
 
Förslag till åtgärd  
Man avtalar tid för ett möte med andra ansvariga kvalitetschefer på andra säljbolag om hur man kan hitta ett 
gemensamt arbetssätt som är standardiserat och som ska gälla för alla fabriker. Detta bör följas upp 
kontinuerligt med möten där man stämmer av hur arbetet fortlöper enligt den standard som man har kommit 
överens om. Även om det initialt kan bli långdragna diskussioner fram och tillbaka kan det ändå anses mödan 
lönt eftersom en standardisering av reklamationsprocessen för alla fabriker underlättar för kunden. Till att börja 
med bör detta ske primärt inom LP-divisionen i Sverige och när det fungerar på den nivån kan man successivt 
implementera detta på en internationell nivå. Detta arbete har nyligen påbörjats inom LP-divisionen. 

 
Kategori 4: Brister som framkommit genom IT-projektet och som kommer att åtgärdas genom detta 

 
14. Olika reklamationshantering för olika produkter 
15. Statistik ej extraherbar ur SAP direkt  
16. Kund ovetande om reklamationsärendets status 
17. Åtkomst till reklamationsärenden vid frånvaro av personal 
18. Kreditering tar lång tid 

 
Dessa brister behandlas mer utförligt nedan: 
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14.    Olika reklamationshantering för olika produkter 
Hanteringen av reklamationsärenden sker på olika sätt beroende på vilken produkt som handläggs, bland annat 
används den tidigare nämnda excelfilen för mjukstartare som innehåller information om reklamationsärendena, 
denna information fylls i av de som jobbar vid mätrummet och av de som jobbar med mjukstartare på 
kvalitetsavdelningen. Någon motsvarande excelfil används inte för kontaktorer och tryckknappar. Excelfilen tar 
en del tid i anspråk att fylla i eftersom det är ganska många fält som ska fyllas i. Denna excelfil kommer inte att 
behövas längre utan all information kommer istället att finnas tillgänglig i QM-modulen i SAP. 

 
15.    Statistik ej extraherbart ur SAP direkt  

I dagsläget kan inte statistik extraheras direkt ur SAP utan det måste först överföras till Microsoft Excel innan 
man kan behandla data och ta fram statistik. Denna statistik kommer i framtiden att extraheras direkt från SAP 
och kunna tas fram av de anställda och visas i programmet QlikView. 

 
16.    Kund ovetande om reklamationsärendets status 

I dagsläget upplever kunden att deras reklamationsärende försvinner in i ett ”svart hål” när det hanteras av 
ABB Control Products, det vill säga kunden upplever inte att denne får den information om ärendet som skulle 
önskas. Ett e-mail kommer hädanefter att genereras automatiskt när ärendet har ankommit till ABB Control 
Products framöver så att kunden får information om att ärendet har börjat hanteras. 

 
17.    Åtkomst till reklamationsärenden vid frånvaro av personal 

I dagsläget använder de kvalitetsansvariga för respektive produktfamilj sin egen e-mail för att svara kunder på 
reklamationsärenden. I och med IT-projektet kommer alla anställda på kvalitetsavdelningen att kunna se om ett 
ärende är brådskande och de kommer, vid behov, på ett smidigt sätt kunna ta över hanteringen av ett redan 
påbörjat reklamationsärende.  

 
18.    Kreditering tar lång tid 

Kunderna vill ju naturligtvis ha sina pengar så fort som möjligt, och eftersom det hittills endast funnits en enda 
person som har kunnat utfärda krediteringar på ABB Control Products och att denna person dessutom inte har 
varit på kontoret varje dag har lett till att krediteringen till kund har dragit ut på tiden. Denna person har 
dessutom suttit i en annan del av byggnaden och krediteringsunderlaget har transporterats fysiskt till denna 
person för vidare behandling. En annan orsak till att krediteringen har dragit ut på tiden är att det enligt SOX 
reglemente krävs påskrift av den kvalitetsansvarige som beslutar om kreditering liksom av controllern och om 
beloppet överskrider en viss summa behövs dessutom en påskrift av kvalitetschefen. Om någon av dessa 
personer inte är tillgängliga för att skriva under krediteringsunderlaget så bidrar även detta till att krediteringen 
drar ut på tiden. Detta är ett ganska vanligt scenario eftersom den förra kvalitetschefen har varit stationerad i 
Nyköping och därmed har denne inte varit på kontoret i Västerås varje dag. Detta har i sin tur förlängt 
krediteringstiden i de fall det behövts en påskrift av kvalitetschefen.  
 
En del av de brister som beskrivits ovan kommer att lösas genom att en ny kvalitetschef tillträtt och denne 
person kommer att vara stationerad, och endast vara chef, i Västerås vilket kommer att underlätta påskriften av 
krediteringsunderlagen. Dessutom kommer den person som ska utföra kreditering till kund framöver vara en 
person som jobbar heltid på kvalitetsavdelningen och detta kommer ytterligare att påskynda krediterings-
hanteringen. En sak som återstår för att man ska kunna förkorta krediteringstiden ytterligare är att man borde 
kunna skicka krediteringsunderlaget elektroniskt genom användande av en elektronisk signatur. Detta är ett 
mycket mer tidseffektivt sätt än att transportera ett dokument fysiskt. Denna elektroniska signatur ska bli möjlig 
genom att ge en viss status i SAP till de anställda på kvalitetsavdelningen och den status som utdelas är då tänkt 
ska fungera som en elektronisk signatur. 

 
 
För övriga förslag, synpunkter och svar från respondenterna på intervju- och enkätfrågorna hänvisas till bilaga 8. 
Nedan i tabell 13 visas en sammanfattning av de framlagda förbättringsförslagen. Källorna till vilka de flesta 
förbättringsförslagen hämtats ifrån anges med en bokstav och denna bokstav hör till de respondenter som intervjuats 
och/eller besvarat enkäterna som skickades ut. Dessa respondenter kan sedan enkelt spåras tillbaka till bilagan där 
respondenterna och tillhörande bokstäver finns angivna. De olika cellerna i tabellen har markerats med olika färger 
för att kunna särskilja de tidigare nämnda kategorierna för identifierade brister i reklamationsprocessen:  
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• Kategori 1: Reklamationsprocessens tre största brister och åtföljande förbättringsförslag har ljusblå 
färg  
 

• Kategori 2: Reklamationsprocessens övriga brister och åtföljande förbättringsförslag har ljusgrön 
färg  
 

• Kategori 3: Brister som identifierats innan undersökningen påbörjades och som redan har börjat 
åtgärdas är guldfärgade 
 

• Kategori 4: Brister som framkommit genom IT-projektet och som kommer att åtgärdas genom 
detta har gul färg 

 
Det ska tilläggas att alla förbättringsaktiviteter inte har någon direkt inverkan på ledtiden men de kan ändå ha värde 
för organisationen eftersom arbetet kan flyta bättre, smidigare och dessutom ge värde för kunden. Detta är någonting 
som också måste tas i beaktande och värderas.  
 
Tabell 19. Brister och förbättringsförslag.  

Brist Förbättringsförslag 
1. Dålig information om fel från kund [62], [63], [64], 

[65], [68], [71], [79] 
1. Interaktiv Trouble Shooting Form [61],[68] 

2. En stor andel av tillbakaskickat gods från kund är det 
inget fel på [68] 

 

2. Interaktiv Trouble Shooting Form, dialog med kund 
och kontinuerlig utbildning rörande 
applikationsrelaterade fel [61], [65], [68] 

3. Reklamationshantering personbunden [66], [67], [68], 
[69] 

3. Breddutbildning av kvalitetspersonal & gemensam 
inbox [61], [62], [66], [68], [74] 

4. Bristfällig utrustning i mätrummet [65], [71] 
 

4. Införskaffa utrustning i form av större motor och en 
ordentlig last [61], [65], [71] 

5. Oklar rollbeskrivning hos kvalitetsavdelningen [61], 
[62], [65], [69] 

5. Tydlig rollbeskrivning för de anställda vid 
kvalitetsavdelningen [61], [62], [69] 

6. Lokalt resurssvaga [62], [64], [66], [70], [75] 
 

6. Tilldela resurser genom omprioritering av arbete 
[61], [62], [64], [66], [70] 

7. Leveranskvalitetsmöten har inte optimalt upplägg 
[68] 

 

7. Standardisera leveranskvalitetsmöten och presentera 
mer konsekvenser och resultat för kund och 
verksamhet [61], [68] 

8. Rapport till kund ibland bristfällig [71], [76] 
 

8. Tydlig och ej tolkningsbar rapport [61], [71] 

9. Ärenden som inte borde hanteras av 
utvecklingsavdelningen hamnar där ändå [73] 

 

9. Utbilda Q-ombuden på produktionsavdelningen för 
att de bättre kunna ta hand om ärendena själva [61], 
[73] 

10. Saknas uppföljning av mindre allvarliga fel som 
inträffar på produktionsavdelningen [64], [69], [75] 

 

10. Inför flaggor när mindre allvarliga fel inträffar och 
upprepas detta gå till botten med det och inför 
korrigerande åtgärder [61] 

11. Upplägg för produkter som inte tillverkas av ABB 
Control Products [65]  

11. Skicka produkter som inte tillverkas av ABB 
Control Products till ursprungsland för 
undersökning [65] 

12. Hög arbetsbelastning på grund av mycket gods som 
inte bör hanteras av kvalitetsavdelningen och 
mätrummet [62], [65], [77]  

12. Ankommande avdelning hanterar kommersiella 
returer [59]  

13. Olika reklamationsprocesser hos olika ABB-bolag 
[64], [76], [79], [81] 

13. Kontinuerliga möten med kvalitetschefer på andra 
ABB-bolag rörande standardisering [61]  

14. Olika reklamationshantering för olika produkter [60] 
 

14. Standardisering genom att navet för alla produkter 
blir QM-modulen i SAP [60]  

15. Statistik ej extraherbart ur SAP direkt [60] 
 

15. Ledtiden blir direkt mätbar för de olika processtegen 
och kommer på sikt att extraheras direkt ur SAP och 
visas i QlikView [60] 

16. Kund ovetande om reklamationsärendes status [60] 
 

16. Ett e-mail genereras automatiskt när godset har 
ankommit till ABB Control Products [60] 

17. Åtkomst till reklamationsärenden vid frånvaro av 
personal [60] 

17. Gemensam åtkomst till reklamationsärenden genom 
QM-modulen i SAP [60] 

18. Kreditering tar lång tid [77] 18. Påskrift genom elektronisk signatur [61] 
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För att uppnå målet på 10 arbetsdagar i ledtid för hantering av ett reklamationsärende har uppskattningar av 
tidsbesparingen för de olika förbättringsförslagen i tabell 13 gjorts. Dessa uppskattningar visas i figur 32 nedan som 
en funktion av svårighetsgraden att implementera ett visst förbättringsförslag. Dessutom visas också en uppskattning 
av kostnaden för att implementera ett visst förbättringsförslag, denna är proportionell mot diametern på 
förbättringsförslagets cirkel.  

 
 
Figur 32. Tidsbesparing, svårighetsgrad och kostnad för att implementera förbättringsförslagen. Siffrorna i cirklarna 

hänvisar till de presenterade förbättringsförslagen i tabell 13 och färgerna på cirklarna representerar de 
olika kategorierna av förbättringsförslag. 

4.7 Allmänna reflektioner kring det nuvarande tillståndet 
Det mesta av den icke-värdeskapande delen av ledtiden kommer av att inflödet av reklamationer och returer är större 
än vad man hinner arbeta av. Ärenden hamnar sist i kön för behandling och således blir det ett stort lager av såväl 
materiel som information, detta är en brist som ett flertal respondenter har föreslagit skulle kunna lösas genom att 
tillsätta mer resurser. Det kan dock förväntas att reklamationsprocessen, inom kort, kommer att flyta smidigare 
eftersom en resurs som ska undersöka mjukstartare redan har tillsats i mätrummet och denne person är för tillfället 
under upplärning för att kunna undersöka mjukstartare på egen hand. När denne person har lärt sig att felsöka 
mjukstartare på egen hand kommer en person kunna jobba heltid med reklamationsärenden och då kommer 
undersökningstiden naturligtvis att bli kortare.  Informations- och materialköer uppkommer vanligtvis direkt när 
materialet har ankommit till fabriken och tagits emot av ankommande avdelning i väntan på undersökning. Detta 
beror på att inkommande materiel till produktionsavdelningen prioriteras före reklamationsärenden vilket betyder att 
redan från början blir reklamerat gods nedprioriterat. Denna typ av prioritering är ett val ABB Control Products har 
gjort men är ändå något som man bör vara medveten om när man vill förkorta ledtiden och nå målet på 10 
arbetsdagars ledtid för ett reklamationsärende. Godset kan idag bli stående 1-2 arbetsdagar hos ankommande 
avdelning innan en ankomstregistrering görs det vill säga innan något meddelande skrivs in i det interna textfältet i 
SAP och en ändring av fakturaspärren sker men det finns även fall med en ännu längre ledtid än den ovan angivna. 
 
Några satser i den meningen att en uppgift utförs en viss dag eller vid en viss tidpunkt kan inte identifieras. Däremot 
avslutar man generellt sett ett påbörjat ärende innan man påbörjar arbetet med ett nytt ärende. Eftersom det är tre 
personer som arbetar med hantering av reklamationsärenden på kvalitetsavdelningen så är det intressant att titta lite 
mer på hur arbetet prioriteras av dessa tre personer, prioriteringen av reklamationsärenden sker i princip på samma 
sätt det vill säga det äldsta ärendet hanteras först såvida inte något ärende är prioriterat. Denna prioritering får anses 
vara naturlig och det är inget som det finns någon anledning att ändra på. I dagsläget har reklamationsprocessen ett 
tryckande flöde det vill säga de reklamationsärenden som kommer läggs på lager istället för att dras fram, detta kan ju 
givetvis förklaras med att reklamationer kommer in oregelbundet och det inte går att bestämma när ett 
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reklamationsärende kommer in. Detta kan jämföras med en produktionsavdelning där man kan vänta med att skicka 
materiel vidare ner i produktionslinan innan ett jobb vid en tidigare station är klart.  
 
Beträffande användning av IT i reklamationsprocessen har det framkommit att SAP är ett ganska omständligt system 
som kräver många handgrepp vid behandling av reklamationsärenden. Detta är dock ganska svårt att göra någonting 
åt eftersom de steg som genomlöps vid handläggning av ett reklamationsärende är nödvändiga, det skulle kunna 
tänkas att man kunde byta till ett annat affärssystem men detta kan vara lika komplicerat eller ännu mer komplicerat 
än SAP. Dessutom är det beslutat centralt att SAP är det affärssystem som ska användas inom alla ABB-bolag och då 
kan man inte lokalt besluta att man vill byta affärssystem. Detta har också alla inblandade parter insett och accepterat.  
 
En annan källa till frustration är att vissa internationella kunder bifogar en Trouble Shooting Form på ett annat språk än 
engelska och om man inte behärskar detta språk försvåras naturligtvis undersökningen. Ett exempel på detta är det 
avslutade mjukstartarfall som hade en ledtid på 11 arbetsdagar där en Trouble Shooting Form på tyska bifogats. Detta 
innebar att kvalitetsteknikern i mätrummet fick använda Google Translate för att kunna förstå felbeskrivningen. Google 
Translate är dock generellt sett inget pålitligt översättningsverktyg och det var mest tack vare kvalitetsteknikerns 
erfarenhet och kunskap om mjukstartare som gjorde att denne ändå förstod felbeskrivningen. Att behöva använda 
Google Translate för att kunna förstå kundens felbeskrivning tar dock onödig tid i anspråk och denna tid skulle istället 
kunna användas till att utföra andra arbetsuppgifter. För att slippa behöva använda ett undermåligt översättnings-
verktyg på Internet för översättning av kundens felbeskrivningar bör man tydligt kommunicera till de internationella 
kunderna att det är oacceptabelt att skicka felbeskrivningar på det inhemska språket. Förhoppningsvis bättrar sig 
kunderna men om de ändå skulle fortsätta att skicka rapporter på det inhemska språket så bör man framlägga för 
kunderna att alla som gör detta nedprioriteras på samma sätt som de kunder som inte lämnar en tillräckligt bra 
felbeskrivning.  

4.8 Karta över det framtida och optimalt framtida tillståndet 
Kartan över det framtida tillståndet visas i bilaga 6. I denna visas endast de förbättringsförslag som bedömts ha störst 
inverkan på ledtiden. I denna karta visas också ett förslag till en maximal ledtid som varje avdelning ska ha på sig att 
hantera ett reklamationsärende innan det måste lämnas vidare till nästa processteg i reklamationsprocessen. Detta 
förslag innebär att ankommande avdelning har en arbetsdag på sig att göra ankomstregistrering, mätrummet har 5 
arbetsdagar på sig att göra undersökningar och kvalitetsavdelningen har 4 arbetsdagar på sig att skriva rapport och 
krediteringsunderlag. Om varje avdelning håller sig inom dessa tidsramar så kommer målet på 10 arbetsdagars 
hanteringstid för ett reklamationsärende att kunna uppnås men då krävs planering, samarbete och bra koordinering 
av arbetet.  
 
Kartan över det framtida tillståndet visar ett tillstånd som borde kunna realiseras inom ett halvår men på längre sikt 
kan man tänka sig att mer drastiska förändringar kan behöva göras för att förbättra reklamationsprocessen ytterligare 
och därför har också ett optimalt framtida tillstånd för mjukstartare skisserats där två processteg, undersöka gods och 
skriva rapport & krediteringsunderlag utförs av en och samma person precis som man gör för kontaktorer och 
tryckknappar idag. De som jobbar med mjukstartare har redan kompetensen att göra undersökningar och skriva 
rapport och krediteringsunderlag för de andra produktfamiljerna. Detta förslag innebär i realiteten att samma person 
som gör undersökningen också skriver rapport och, i förekommande fall, också krediteringsunderlag. Detta förslag 
har åtminstone tre fördelar: för det första får man en bättre förståelse för problemet eftersom man själv gör 
undersökningen av produkterna och man får då också med den praktiska aspekten vilket är något som inte får 
underskattas, för det andra är det mindre risk att information går förlorad mellan olika processteg eftersom färre 
personer är inblandade i ett visst reklamationsärende och för det tredje har man undersökningen färskt i minnet och 
kan skriva rapport direkt efter att undersökningen har avslutats. Kartan över det optimalt framtida tillståndet 
återfinns i bilaga 7.  
 
För att kunna realisera detta tillstånd skulle det resursmässigt behövas mer testutrustning och mätplatser ute i 
mätrummet men eftersom detta är ett tillstånd som bör implementeras på längre sikt kan man tänka sig att antalet 
reklamationsärenden sjunker så pass mycket i och med implementeringen av förbättringsförslagen som framlagts i 
denna rapport att det inte behöver innebära att mer resurser i form av personal behöver tillsättas. De som jobbar i 
mätrummet idag skulle få utbildning i rapportskrivning, ifyllande av krediteringsunderlag och de steg som behöver 
genomgås i SAP för att hantera ett reklamationsärende. I takt med att andelen reklamationsärenden minskar 
ytterligare skulle det på ännu längre sikt kanske räcka med att en person jobbar heltid med hantering av mjukstartare 
och en person jobbar heltid med hantering av tryckknappar och kontaktorer men utan att dessa personer känner sig 
överlastade. De övriga som jobbar på kvalitetsavdelningen skulle då kunna jobba mer proaktivt med 
förbättringsåtgärder. Sammantaget kan detta spara in väldigt mycket tid, ledtiden kan minska ytterligare och kund kan 
få svar snabbare. 
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4.9 Handlingsplan för det framtida tillståndet 
Handlingsplanen för det framtida tillståndet är konstruerad utifrån en tidsuppskattning av hur lång tid det kan tänkas 
att ett visst förbättringsförslag kan ta att implementera i organisationen. Detta visas i tabell 20 nedan. 
Tidsförbättringen för varje enskilt förbättringsförslag förklaras nedan. 
 
 
Kategori 1: Åtgärdsförslag till reklamationsprocessens tre största brister 
 

• Interaktiv Trouble Shooting Form: Denna kan ta tid att implementera eftersom man behöver informera 
alla säljbolag om att det är denna typ av formulär för felbeskrivning som kommer att användas för att 
inhämta information från kund. Det skulle dock vara rimligt att ABB Control Products skulle kunna 
introducera den inom ett halvår. 

 
• Dialog med kund & kontinuerlig utbildning rörande applikationsrelaterade fel: Dialog med kund är 

något som kan påbörjas direkt medan utbildning i applikationerna är något som bör ske i samråd med kund 
vid nästa utbildningstillfälle. 

 
• Breddutbildning av kvalitetspersonal & gemensam inbox: Breddutbildning av kvalitetspersonal kan ta 

ett tag att genomföra eftersom utbildningen behöver planeras så att den blir ändamålsenlig. Den 
gemensamma inboxen borde dock kunna införas något snabbare. 

 
 
Kategori 2: Åtgärdsförslag till reklamationsprocessens övriga brister 
  

• Införskaffa utrustning i form av större motor och en ordentlig last: Man måste bestämma sig för hur 
ersättningsutrustningen ska vara beskaffad till exempel vilken storlek en ny motor bör ha. Då måste man 
också ta hänsyn till att en stor motor kan kräva förstärkning i golvet och att detta även kan innebära en 
högre bullernivå i mätrummet. Liknande överväganden bör göras för lasten och därför kan det ta några 
månader att diskutera alla för- och nackdelar med införskaffande av ny utrustning. 

 

• Tydlig rollbeskrivning för de anställda vid kvalitetsavdelningen: Denna borde kunna formuleras av 
kvalitetschefen omgående i samråd med anställda på kvalitetsavdelningen. 

 
• Tilldela resurser genom omprioritering av arbete: Detta kan ta en tid att införa eftersom detta måste 

planeras noggrant. 
 
• Standardisera leveranskvalitetsmöten och presentera mer konsekvenser och resultat för kund och 

verksamhet: Detta borde kunna införas relativt fort om man sätter sig ner och kommer överens om hur 
leveranskvalitetsmötena ska se ut i framtiden. 

 
• Tydlig och ej tolkningsbar rapport: Att skriva en tydlig rapport som bara kan tolkas på ett sätt är något 

som man bör ha i åtanke hela tiden men för att till fullo kunna göra detta i realiteten behövs bättre svar från 
kund och det kan åstadkommas genom införande av en interaktiv Trouble Shooting Form. 

 
• Utbilda Q-ombuden på produktionsavdelningen för att de bättre kunna ta hand om ärendena 

själva: Utbildning av Q-ombuden kan ta ett tag att genomföra eftersom denna måste planeras så att den 
blir ändamålsenlig. 

 
• Inför flaggor när mindre allvarliga fel inträffar och upprepas detta gå till botten med det och inför 

korrigerande åtgärder: Flaggor för när fel inträffar bör gå ganska lätt att införa men vilka fel som 
betecknas som mindre allvarliga måste ändå diskuteras liksom hur rutiner för korrigerande åtgärder ska 
realiseras i praktiken. 

 
Kategori 3: Åtgärdsförslag till de brister som identifierats innan undersökningen påbörjades och som redan 

har börjat åtgärdas 
 

• Skicka produkter som inte tillverkas av ABB Control Products till ursprungsland för undersökning: 
Eftersom det finns ett antal lagar och regler rörande införsel av gods till ursprungslandet och alla länder inte 
har en organisationsstruktur för att kunna skicka tillbaka gods så är det inte så enkelt att införa dessa 
förbättringar. Arbetet med att se över hur man kan skicka tillbaka returer till Kina har dock redan påbörjats.  
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• Ankommande avdelning hanterar kommersiella returer: Ankommande avdelning har redan börjat 

hantera kommersiella returer. 
 
• Kontinuerliga möten med kvalitetschefer på andra säljbolag rörande standardisering: Det kan ta 

lång tid att komma fram till en gemensam standardisering av reklamationsprocessen för LP-divisionen men 
man har nyligen påbörjat detta arbete genom att kontakt har tagits med andra ABB-bolag. 

 
Kategori 4: Brister som framkommit genom IT-projektet och som kommer att åtgärdas genom detta 

 
• Standardisering genom att navet för alla produkter blir QM-modulen i SAP: Standardisering blir 

möjlig omgående genom detta förbättringsförslag som framlagts av medlemmarna i IT-projektet. 
 
• Statistik extraherbar direkt ur SAP: Ledtiden blir direkt mätbar genom QM-modulen i SAP och 

statistiken kommer på sikt att kunna visas på ett tydligt sätt genom användande av programmet QlikView. 
 
• Ett e-mail genereras automatiskt när gods har ankommit till ABB Control Products: 

Automatgenerering av e-mail till kunden realiseras omgående när QM-modulen har börjat användas. 
 
• Gemensam åtkomst till reklamationsärenden genom QM-modulen i SAP: Det blir möjligt att komma 

åt alla reklamationsärenden genom QM-modulen så fort denna har börjat användas. 
 
• Påskrift genom elektronisk signatur: En elektronisk signatur bör kunna införas relativt enkelt genom att 

dela ut en särskild behörighet till de som skriver krediteringsunderlag. 
 

Tabell 20. Handlingsplan för förbättringsförslagen. 

Månad Förbättringsförslag 
1 2 3 4 5 6 

Interaktiv Trouble Shooting Form       
Dialog med kund och kontinuerlig utbildning rörande applikationsrelaterade fel       
Breddutbilda kvalitetspersonal & gemensam inbox       
Införskaffa utrustning i form av större motor och en ordentlig last         
Tydlig rollbeskrivning för de anställda vid kvalitetsavdelningen        
Tilldela resurser genom omprioritering av arbete       
Standardisera leveranskvalitetsmöten och presentera mer konsekvenser och resultat för kund 
och verksamhet  

      

Tydlig och ej tolkningsbar rapport        
Utbilda Q-ombuden på produktionsavdelningen för att de bättre kunna ta hand om ärendena 
själva  

      

Inför flaggor när mindre allvarliga fel inträffar och upprepas detta gå till botten med det och 
inför korrigerande åtgärder 

      

Skicka produkter som inte tillverkas av ABB Control Products till ursprungsland för 
undersökning 

      

Ankommande avdelning hanterar kommersiella returer       
Kontinuerliga möten med kvalitetschefer på andra ABB-bolag rörande standardisering       
Standardisering genom att navet för alla produkter blir Q-modulen i SAP        
Statistik extraherbar direkt ur SAP        
Ett e-mail genereras automatiskt när gods har ankommit till ABB Control Products       
Gemensam åtkomst till reklamationsärenden genom QM-modulen i SAP       
Påskrift genom elektronisk signatur       
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5. Diskussion & slutsatser 
Examensarbetets syfte är att ta fram förslag till en förbättrad reklamationsprocess och målsättningen är att kunna 
lämna svar till kund inom 10 arbetsdagar från den tidpunkt då reklamerade produkter ankommer till ABB Control 
Products. För att lyckas med arbetet användes verktyget värdeflödesanalys och i detta avsnitt görs en utvärdering av 
hur detta fungerade. Först diskuteras de resultat som framkommit vid undersökningen. 

5.1 Allmänna reflektioner kring reklamationsprocessen  
Den output som lämnas från reklamationsprocessen är rapporten till kund där man beskriver vad som framkommit 
vid undersökningen av produkterna och vilket beslut man tagit. Denna rapport är den information som kunden 
generellt sett efterfrågar, i vissa fall vill kunden också ha en kreditering, ibland även fast denne inte är berättigad 
detta. I sådana fall gäller det att kunna visa för kunden och motivera varför denne inte ska få kredit i ett visst fall. Det 
gäller alltså att ha goda argument till varför ett visst beslut har tagits och då krävs det att man har gjort en grundlig 
undersökning av produkterna. Detta är, som framgått i denna studie, ibland svårt att göra eftersom det inte finns 
tillräckligt bra underlag att utgå ifrån när kunden skickar sin Trouble Shooting Form till ABB Control Products och 
därför är det oerhört viktigt att kunna lösa detta problem. Därför är införandet av en interaktiv Trouble Shooting Form 
ett av de viktigaste förbättringsförslagen eftersom denna kan höja kvaliteten på felbeskrivningen från kund dels 
därför att den är användarvändlig och enkel att fylla i men också för att kunden slipper att se en massa irrelevant 
information som inte berör den produkt som de reklamerar. Bättre svar ifrån kund resulterar då i att en bättre 
undersökning kan göras och kunden kan få svar snabbare. 
 
Beträffande kundens önskan att få en rapport så kan det tilläggas att olika kunder har olika preferenser i hur 
detaljerad information de vill ha, vissa vill ha väldigt detaljerad information medan andra inte är lika intresserade av 
tekniska detaljer utan vill veta mer vad problemet innebär för dem som kunder och om de ska få kredit. Någon form 
av rapport förväntar sig, som sagt, de flesta kunder men i de fall då de inte efterfrågar en rapport kan man tänka sig 
att man nöjer sig med att bara meddela via e-mail om kunden ska bli krediterad eller inte.  
 
Ett problem är att vissa kunder kräver ett eget rapportformat och här kan man tycka att man borde behandla alla 
kunder likadant men det är inte riktigt så enkelt för om man avvisar kundens begäran att få en skräddarsydd rapport 
kan man förlora kunden till konkurrenter som på ett bättre sätt tillmötesgår kundens önskemål. Om kunden då är en 
nyckelkund får man väga fördelar och nackdelar med att låta kunden att ha sitt eget rapportformat. I och med att en 
diskussion inom LP-divisionen förs på en högre nivå om hur rapportformatet ska se ut så bör ett sådant 
rapportformat tas fram så att det kan tillfredsställa alla kunder med detaljerad information i ett 8D format. Problemet 
med en förenklad IR (Investigation Report) är att denna inte är standardiserad och att lösa detta var ett av målen med 
IT-projektet men eftersom man kom fram till att det är bättre att ha en enhetlig mall globalt snarare än en unik 
rapport för en varje fabrik så togs den delen bort från IT-projektet. Meningen med ett enhetligt rapportformat är att 
kunderna ska de få en likadan 8D rapport från alla länder oavsett vilka produkter de beställt. Då får man försöka få 
alla kunder att förstå att all information som de önskar kommer att finnas med i detta nya rapportformat även om 
den inte kommer att se ut precis som de önskar. Detta torde inte vara ett oöverstigligt problem om man för en 
konstruktiv dialog med kunden.  
 
Avsaknaden av standardisering för hanteringen av de olika produktfamiljerna är ett annat problem som har med 
effektivitet och professionalism gentemot kund att göra, i synnerhet om de anställda på kvalitetsavdelningen på ett 
enkelt, snabbt och smidigt sätt ska kunna alternera mellan att jobba med olika produktfamiljer. För att åstadkomma 
en enhetlig reklamationsprocess på ABB Control Products kan man antingen gå den väg som en av de anställda på 
kvalitetsavdelningen har föreslagit det vill säga att en kvalitetstekniker tillsätts i mätrummet för undersökning av 
kontaktorer och tryckknappar så att reklamationsprocessen för dessa produktfamiljer på så sätt blir likadan som för 
mjukstartare. Ett annat sätt att uppnå enhetlighet är att reklamationsprocessen för mjukstartare istället anpassas till 
hur reklamationsprocessen för kontaktorer och tryckknappar fungerar idag vilket visas i kartan över det optimalt 
framtida tillståndet i bilaga 7. De som jobbar med mjukstartare har redan kompetensen att göra undersökningar, 
skriva rapporter och krediteringsunderlag för de andra produktfamiljerna. Detta förslag innebär i realiteten att samma 
person som gör undersökningen också skriver rapport och, i förekommande fall, också krediteringsunderlag. Detta 
förslag har åtminstone tre fördelar, för det första får man en bättre förståelse för problemet eftersom man själv gör 
undersökningen av produkterna och man får då också med den praktiska aspekten vilket inte får underskattas, för 
det andra så är det mindre risk att information går förlorad mellan olika processteg eftersom färre personer är 
inblandade i ett visst reklamationsärende och för det tredje har man undersökningen färskt i minnet och kan skriva 
rapport direkt efter att undersökningen har avslutats. 
 
Man bör också vara uppmärksam på hur väl rustad man är om stora kvantiteter av gods kommer tillbaka till fabrik. 
Om man vet att en stor mängd gods kommer att komma tillbaka så måste man diskutera ihop sig på veckomötena på 
kvalitetsavdelningen om hur man på bästa sätt kan lägga upp arbetet för att kunna lämna svar till kund så fort som 
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möjligt. Då kan det krävas att man hjälper varandra och vid behov kan det vara bra att ha med en representant från 
mätrummet vid dessa kvalitetsmöten eftersom det är de som jobbar i mätrummet som utför undersökningarna av 
mjukstartare och då kan kvalitetsavdelningens upplägg vara något som mätrummet behöver vara med och diskutera. 
Detta för att alla ska veta vad som gäller när godset kommer tillbaka och för att inga diskussioner ska uppstå i det 
läget. Vid dessa veckomöten bör man också följa upp hur effektiva man var under föregående vecka och hur man 
lyckades med de fall man tagit sig an. Detta behöver inte vara några djupgående diskussioner med presentationer och 
liknande utan man kan bara berätta kortfattat om det har uppstått några särskilda problem under veckan och hur 
man ska agera i framtiden om de uppkommer igen. Om de anställda känner att andra viktiga spörsmål behöver 
dryftas så kan det vara värt att ha en diskussion om dessa också.  

5.2 Utvärdering av analysmetoden  
Verktyget värdeflödesanalys är ett bra verktyg för att kunna få en visuell bild av hur en process på ett företag eller en 
organisation ser ut, i detta fall reklamationsprocessen, genom att man med användande av direkta observationer 
följer ett ärende och dess hantering genom processen. När kartan över det nuvarande tillståndet har ritats upp har 
man också en bra utgångspunkt för att kunna rita upp kartan över det framtida tillståndet. Värdeflödesanalysen har 
också fördelen att den ger mer detaljerad information än ett vanligt flödesdiagram och att det i en värdeflödeskarta 
också visas informationsflöden och en symbol representerande kunderna, i detta fall säljbolagen. I detta sammanhang 
ska det också framläggas att värdeflödeskartläggningen, liksom nämndes tidigare i avsnitt 5.2, inte har gjorts genom 
att sätta samman ett tvärfunktionellt lag utan den har istället genomförts individuellt med input från 
reklamationsprocessens intressenter genom användande av intervjuer och enkäter. På grund av detta har 
handlingsplanen mer karaktären av en tidsplan för när de olika förbättringsförslagen kan uppskattas vara 
implementerade i organisationen snarare än en handlingsplan med en strikt ansvarsfördelning för själva 
implementeringen av ett visst förbättringsförslag. En del av förbättringsförslagen har diskuterats med de anställda på 
kvalitetsavdelningen men en del förbättringsförslag berör andra avdelningar än kvalitetsavdelningen och därför har 
inte alla förbättringsförslag accepterats fullt ut utan kvalitetsavdelningen måste först diskutera förbättringsförslagen 
mer ingående såväl internt som tillsammans med andra avdelningar innan beslut om implementering tas.  
 
I detta examensarbete skickades enkäter ut till de intressenter som berördes av reklamationsprocessen och ur dessa 
gjordes ett urval av personer för djupintervju. Valet av intressenter som skulle besvara enkäter liksom valet av 
respondenter att djupintervjua gjordes i samråd med kvalitetschefen på ABB Control Products. Valet att använda 
intervjuer och enkäter för att kartlägga intressenternas förväntningar var ganska rättframt eftersom det är ett bra sätt 
att få in synpunkter på hur de som jobbar i reklamationsprocessen tycker att den fungerar i dagsläget och även för att 
identifiera de styrkor och svagheter med reklamationsprocessen som finns idag. Det ska tilläggas att inte alla 
respondenter fick svara på samma frågor under intervjuerna utan frågorna anpassades till vilken roll respondenterna i 
reklamationsprocessen har, till exempel fick de anställda på kvalitetsavdelningen och de som jobbar ute i mätrummet 
svara på fler frågor eftersom de jobbar praktiskt med hanteringen av reklamationsärenden. En ändring av en 
respondents status skedde också eftersom divisionschefen för LP-divisionen från början var uppsatt på listan över 
personer som enbart skulle besvara enkäten men denne föreslog istället ett personligt möte vilket föranledde en kort 
intervju med denne respondent. De frågor som ställdes var, förutom enkätfrågorna, ytterligare några anpassade 
frågor, dessa återfinns i bilaga 8. Det var meningen att alla intressenter som intervjuades också skulle besvara 
enkäterna i syfte att kunna följa upp svaren från enkäterna. Detta lyckades i de flesta fall men några av intressenterna 
hann inte besvara enkäterna på grund av tidsbrist, det mesta av den information som behövde inhämtas framkom 
dock ändå under intervjuerna så det var ingen större informationsförlust som skedde på grund av de uteblivna 
enkätsvaren. Av de respondenter som endast skulle besvara enkäterna erhölls svar från alla utom en respondent men 
inte heller där skedde någon större informationsförlust eftersom denna person svarade muntligt på de enkätfrågor 
som ställdes. En viss reservation kan dock göras för att inte allt som sades uppfattades helt korrekt men det bedöms 
ändå vara ganska låg sannolikhet att så var fallet. 
 
Det kan konstateras att gods som ankommer till ABB Control Products kan komma in när som helst under dagen 
och eftersom ingen tidsregistrering görs när godset kommit in så kan man inte fastställa den exakta ledtiden för ett 
reklamationsärende. Enligt de anställda på ankommande avdelning är spridningen av inkommande gods ganska jämt 
fördelat under dagen så det är ganska att rimligt anta att allt gods approximativt kommer in mitt på dagen. Som 
nämndes i avsnitt 4.4 antas på motsvarande sätt att ett reklamationsärende som skickas vidare till nästa processteg, 
skickas mitt på dagen då det är färdigbehandlat. Detta antagande görs av samma anledning som antagandet att gods 
ankommer mitt på dagen det vill säga för att det även saknas tidsregistrering för när ett reklamationsärende är 
färdigbehandlat i ett visst processteg. Dessa antaganden torde ge den bästa skattningen av ledtiden för behandlingen 
av reklamationsärenden. 
 
Förbättringsförslagen som har framlagts i detta examensarbete är huvudsakligen baserade på vad som har 
framkommit under intervjuerna och enkäterna men även utifrån värdeflödeskartläggningen och därigenom gjorda 
betraktelser av reklamationsprocessen. Tidsaspekten runt de förbättringsförslag som framlagts är ungefärliga och 
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visar tidsbesparingen relativt de andra förbättringsförslagen men ingen angivelse i antal arbetsdagar i tidsbesparing är 
gjord därför att det bedömdes att underlaget för att göra detta var för tunt och skulle ge ett falskt sken av exakthet. 
Det totala antalet förbättringsförslag som framlagts i detta examensarbete uppskattas dock uppfylla målet med 
examensarbetet som är att framlägga konkreta förbättringsförslag som bidrar till en förbättring av ledtiden så att 
denna maximalt sträcker sig till 10 arbetsdagar från det att godset ankommit till fabrik till dess att rapport lämnas till 
kund.  
 
De brister samt de förbättringsförslag som framlagts i detta examensarbete återfinns i tabell 21 nedan. 
 
Tabell 21. Identifierade brister och framlagda förbättringsförslag. 

Brist Förbättringsförslag 
19. Dålig information om fel från kund [62], [63], [64], 

[65], [68], [71], [79] 
19. Interaktiv Trouble Shooting Form [61],[68] 

20. En stor andel av tillbakaskickat gods från kund är det 
inget fel på [68] 

 

20. Interaktiv Trouble Shooting Form, dialog med kund 
och kontinuerlig utbildning rörande 
applikationsrelaterade fel [61], [65], [68] 

21. Reklamationshantering personbunden [66], [67], [68], 
[69] 

21. Breddutbildning av kvalitetspersonal & gemensam 
inbox [61], [62], [66], [68], [74] 

22. Bristfällig utrustning i mätrummet [65], [71] 
 

22. Införskaffa utrustning i form av större motor och en 
ordentlig last [61], [65], [71] 

23. Oklar rollbeskrivning hos kvalitetsavdelningen [61], 
[62], [65], [69] 

23. Tydlig rollbeskrivning för de anställda vid 
kvalitetsavdelningen [61], [62], [69] 

24. Lokalt resurssvaga [62], [64], [66], [70], [75] 
 

24. Tilldela resurser genom omprioritering av arbete 
[61], [62], [64], [66], [70] 

25. Leveranskvalitetsmöten har inte optimalt upplägg 
[68] 

 

25. Standardisera leveranskvalitetsmöten och presentera 
mer konsekvenser och resultat för kund och 
verksamhet [61], [68] 

26. Rapport till kund ibland bristfällig [71], [76] 
 

26. Tydlig och ej tolkningsbar rapport [61], [71] 

27. Ärenden som inte borde hanteras av 
utvecklingsavdelningen hamnar där ändå [73] 

 

27. Utbilda Q-ombuden på produktionsavdelningen för 
att de bättre kunna ta hand om ärendena själva [61], 
[73] 

28. Saknas uppföljning av mindre allvarliga fel som 
inträffar på produktionsavdelningen [64], [69], [75] 

 

28. Inför flaggor när mindre allvarliga fel inträffar och 
upprepas detta gå till botten med det och inför 
korrigerande åtgärder [61] 

29. Upplägg för produkter som inte tillverkas av ABB 
Control Products [65]  

29. Skicka produkter som inte tillverkas av ABB 
Control Products till ursprungsland för 
undersökning [65] 

30. Hög arbetsbelastning på grund av mycket gods som 
inte bör hanteras av kvalitetsavdelningen och 
mätrummet [62], [65], [77]  

30. Ankommande avdelning hanterar kommersiella 
returer [59]  

31. Olika reklamationsprocesser hos olika ABB-bolag 
[64], [76], [79], [81] 

31. Kontinuerliga möten med kvalitetschefer på andra 
ABB-bolag rörande standardisering [61]  

32. Olika reklamationshantering för olika produkter [60] 
 

32. Standardisering genom att navet för alla produkter 
blir QM-modulen i SAP [60]  

33. Statistik ej extraherbart ur SAP direkt [60] 
 

33. Ledtiden blir direkt mätbar för de olika processtegen 
och kommer på sikt att extraheras ur SAP och visas 
i QlikView [60] 

34. Kund ovetande om reklamationsärendets status [60] 
 

34. Ett e-mail genereras automatiskt när godset har 
ankommit till ABB Control Products [60] 

35. Åtkomst till reklamationsärenden vid frånvaro av 
personal [60] 

35. Gemensam åtkomst till reklamationsärenden genom 
QM-modulen i SAP [60] 

36. Kreditering tar lång tid [77] 36. Påskrift genom elektronisk signatur [61] 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Kontaktorer – Avslutade fall  

 

Produkt 
 

Kontaktor (Kort L/T) 
 

 
Kontaktor (Medellång L/T) 

 

 
 

Kontaktor (Lång L/T) 
 
 

Ledtid  5 arbetsdagar  10 arbetsdagar*    86 arbetsdagar  

Processtid 1 timme  1 timme 1 timme 

Arbetsgång 
Undersökning av produkt 
& beslut om att kredit 
skulle betalas ut 

Undersökning av produkt & 
beslut om att kredit skulle 

betalas ut 

Undersökning av produkt där 
även konstruktion behövde 
kopplas in. Beslut om att 
kredit skulle betalas ut. 

Problem Transportskada Saknas serienummer Fel på elektroniken 

Kommentarer aktuellt 
fall 

Lätt fall, kontaktor 
skrotas, kreditering 100 % 

Lätt fall, verkstadsslarv, 
garantiärende 100 % 

Konstruktionsavdelningen 
behövde kontaktas, dessutom 
semestertider, därför drog 

ärendet ut på tiden  

* ABB Control Products definierar detta som 11 arbetsdagar men för förklaring av antaganden och motivering till 
varför ledtiden beräknats på ett annat sätt i detta examensarbete se avsnitt 4.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Magnus Lindqvist         Industriella informations- och styrsystem April 2012   

63 

7.2 Bilaga 2: Trycknappar – Avslutade fall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produkt Tryckknapp (Kort L/T) Tryckknapp (Medellång L/T) 
 

Tryckknapp (Lång L/T) 
 

Ledtid (L/T) 4 arbetsdagar  13 arbetsdagar  94 arbetsdagar  

Processtid 1 timme 1 timme 1 timme 

Arbetsgång 

Inläsning av ärende & 
bedömning av om 
klagomålet stämde, 

returnerade material för 
placering på lager. 

Inläsning av ärende & 
bedömning av om klagomålet 
stämde, undersökning & 

rapportskrivning. 

Inläsning av ärende & 
bedömning av om klagomålet 
stämde, undersökning & 

rapportskrivning. 

Problem Felleverans Mekaniska problem Felmärkt produkt från fabrik 

Kommentarer 
aktuellt fall 

Lätt fall, fullgod produkt, 
koll så att prod. kan säljas 

& in på lager. 

 
Medelsvårt fall, känd 

problematik, kvalitetsansvarig 
fick assistans från Q-ombud, 
skrotning pga verktygsändring 

i produktion, 85 % 
kreditering. 

 

Lätt fall, prioritering gjorde 
att ärende tog lång tid, 
garantiärende 100 % 

kreditering. 
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7.3 Bilaga 3: Mjukstartare – Avslutade fall 
 

Produkt 
PST Mjukstartare (Kort 

L/T) 
PST Mjukstartare 
(Medellång L/T) 

 
PST Mjukstartare (Lång 

L/T) 
 

Ledtid (L/T) 11 arbetsdagar 17,5 arbetsdagar 24 arbetsdagar 

Processtid Mätrum 10 min 1 timme 10 min 

Arbetsgång mätrum 
Uppkoppling av 

mjukstartare och mätning 
Uppkoppling av 

mjukstartare och mätning 
Uppkoppling av 

mjukstartare och mätning 

Processtid 
Kvalitetsavdelning 

30 min 40 min 1 tim 

Arbetsgång 
kvalitetavdelningen 

Behandling av ärende i 
SAP och rapportskrivning 

Behandling av ärende i 
SAP och rapportskrivning 

Behandling av ärende i 
SAP, rapportskrivning 
och skrivande av 

krediteringsunderlag 

Problem Hittade inget fel 
Kortslutning mellan 
tyristormoduler 

Fel på högspänningskortet  

Kommentarer aktuellt fall 
Produkt fungerar utan 
anmärkning, ingen 

kreditering. 

Applikationsfel eller 
felhantering hos kund, 
ingen kreditering. 

Flera positioner medför 
merjobb, 100 % 
kreditering. 
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7.4 Bilaga 4: Symboler vid värdeflödeskartläggning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol Beskrivning 

 

Kunder 

 

Dataruta 
 

 

Processteg 

 

Processteg som inte alltid genomgås 

 
Fysiskt materialflöde 

 

Elektroniskt informationsflöde 
 

 

Lager 
 

 

Lastbilstransport 
 

 

Kaizenaktivitet 
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7.5 Bilaga 5: Karta över det nuvarande tillståndet 

 
 
 

 
* Ledtiden för kvalitetsavdelningen skulle egentligen vara längre, uppskattningsvis en vecka längre, men är endast  
   1 arbetsdag eftersom ärendet prioriterades upp. 
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7.6 Bilaga 6: Karta över det framtida tillståndet 
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7.7 Bilaga 7: Karta över det optimalt framtida tillståndet 
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7.8 Bilaga 8: Intervju- och enkätfrågor samt sammanställning av svar från alla intressenter 
 

Kvalitetsavdelningen Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent A Respondent B Respondent C 

Vilken är din roll i reklamationsprocessen? 

• Sammanhållande kan man säga 
framförallt när prod. är i fabrik 

 

• Skriver rapporter 

• Attesterar krediteringsund. 

• Skrotning i SAP 

• Ibland undersökning av prod., ingen 
körning 

 

• Packa upp 

• Titta på bakgrundsdata 

• Provning & felsökning  

• Skriva rapport 

• Ta kommersiellt beslut  

• Kunna stå för beslut 

Vilka är de huvudsakliga processtegen i 
reklamationsprocessen? 

• Godsmottagning, undersökning, 
rapportskrivning & kreditering  

• Ev. materialhantering också, 
fysisk & systemmässig  

 

• Ett beslut om retur tas 

• En unders. görs 

• En rapportskrivning görs 

• En finansiell hantering i SAP 

• Ett SOX-underlag 

 

• Kollar input via e-mail 

• Packar upp prod. 

• Gör und. 

• Drar slutsatser 

• Skriver rapport till kund 

• Gör underlag till ekonomi (om 
garantifall) 
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Kvalitetsavdelningen Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent A Respondent B Respondent C 

Hur tycker du att reklamationsprocessen fungerar 
idag? 

 

• Rel. bra men tidskrävande  

• Svårt dra slutsatser utifrån kunds 
felbesk. el. från egna 
undersökningsres. 

• Ibland borde man kunna dra 
slutsatser om kretsschemat följs 

• Ärende måste ibland gå ett varv 
till & via konstruktionsavd.  

• Hantering i SAP ganska 
omständlig proc. 

• Fungerar inte  

• Ingen bra stafettväxling 

• Fyller i det man ska, tar nästa ärende 
utan meddela om när klar 

• Störningar runt omkring gör att jobbet 
kan bli lidande 

 

• Hantering av kundklagomål fungerar 
ok 

• I övrigt mycket att förbättra 
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Kvalitetsavdelningen Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent A Respondent B Respondent C 

Utifrån din synvinkel, var har 
reklamationsprocessen sina styrkor respektive 

svagheter? 

Styrkor 
 
• SAP nog kraftfullt om används 

på rätt sätt  
 

 
 
 
 
 
 
Svagheter 
 
• Många steg SAP/R3 tar tid  

• Utvecklingsavd. ofta upptagna & 
svårt ställa upp med kort varsel, 
viss intressekonflikt 

• Lätt viktig info kommer bort då 
flera pers. kan vara inblandade  

• En del har info t.ex. i egna e-mail 
el. kan ha talat i telefon med 
kund 

Styrkor 
 
• Användandet av returnr. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Svagheter 
 
• Önskvärd info/statistik/8D ej 

extraherbar ur SAP 

• Stafettväxling fungerar ej 

• Flera olika system. 

• SAP inte användarvänligt 

 

Styrkor 
 

• Lyssnar rätt bra på kunden.  

• Tar hand om ärendena även om de 
tar för lång tid 

• Tar ansvar på en förnuftig nivå 

• Jobbar mot OTD 

 
Svagheter 

 
• Olika ABB-bolag olika system � 

olika sätt hantera rekl. 

• Lokalt resurssvaga 

• Kvalitet endast i början av proj. i 
form av riskanalyser & förväntas bara 
flyta 

• Om bekymmer tar det ofta för 
lättvindigt  

• Dåliga ta hand om repsons från 
kunderna  

• Hålla efter vårt produktionssätt 

• Se på hur vi kan förbättra oss 
ytterligare även om det ser bra ut 

• Till viss del överlåtit till kund avgöra 
var vi kan förbättra oss 
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Kvalitetsavdelningen Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent A Respondent B Respondent C 

Har du någon uppfattning om hur kunderna ser på 
produkternas kvalitet? 

 

• Överlag nöjda med prod. 
 

• Varierande bild, en del nöjda andra har 
större problem. 

• Olika typer av problem på olika 
produkter. 

• Lite färgad pga bara ser klagomål, hör 
inte från nöjda kunder  

• Har gott anseende 
 

Vet du vad kunderna tycker om 
reklamationsprocessen och hur den fungerar sett ur 

deras perspektiv? 

• Bättre nu än tidigare, tydligare & 
bättre på att svara på kortare tid, 
dock bit kvar 
 

• Kunder missnöjda 

• För lång tid få svar/ekonomisk 
kompensation  

• Olika kompensation pga geografiskt läge  

 

• Tar för lång tid  

• För taffliga svar 

• Finns acceptans hos kunderna om 
man ger info 

• Vid fel på prod. & för svag med 
korrigerande åtgärder �accepteras ej  

Vet du vad kunden har för förväntningar på 
reklamationsprocessen? 

• Vill veta att vi mottagit gods 

• Få godtagbar rapport inom rimlig 
tid 

• Kreditering i aktuella fall 

 

• Vill ha snabba och tydliga svar 
 

• Kund förväntar sig snabbt svar 

• Säljbolag i världen ganska olika 
förväntningar 

• En del glada om får kreditering andra 
förväntar mer 

• Finns vissa kulturskill. 

• Förväntningar olika beroende på 
kundtyp  

• Alla kunder brukar vilja ha rapport 

Är det någon typ av information vid en reklamation 
som du saknar som kunderna hade kunnat ge dig 

för att underlätta reklamationshanteringen? 

Info om: 
• tekniskt fel rätt tunn 

• grejerna ens ligger inom 
garantitid 

• handhavandefel 

• Ibland får bara info om att prod. trasig 

• Stor spridning utförlig/ingen info alls 

• Också olika för olika länder 

 

• Får väldigt sällan ordentlig felbeskr. 
av kund 
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Kvalitetsavdelningen Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent A Respondent B Respondent C 

Hur skulle man kunna göra för att få ut denna 
information? 

• Kund skulle kunna reg. ärenden 
själv via webbgränssnitt 

• Ska kunna ha dialog med kund & 
tala om att info inte duger för 
unders. 

• Dock problem att man måste 
följa upp ärendena & hålla isär 
dem, tar tid & kraft  

• Säljbolag fyller i formulär för att få 
returnr., för att få skicka tillbaka prod.  

• Innan säljbolag fått information av kund 
gör de ingenting 

 

• Inom LP ha en grundorg. med ett 
rapportformat med basinfo från 
kunderna 
 

Vilka är de viktigaste kunderna internt/externt? 

• Internt jag själv pga spindeln i 
nätet när prod. kommit till fabrik  

• Externt stora kunder 

 

• Alla lika viktiga produktmässigt 

• Rapporteringsmässigt är 
prioritetsordningen  

o Säkerhetsprod. 

o Nyutvecklade prod. 

o Mogna prod. 

• Viktigaste kunder externt � 
återkommande kunder 

• Kund i mitt fall � kontaktpers. på 
säljb. 

• Stora OEM-kunder 

 

Vad är det som signalerar att du kan påbörja ditt 
arbete? 

 

• När mätrummet klar med unders. 
ändrar de status i SAP 
 
 

• Signal från IMS-
organisation/produktchefer hör av sig 

• Bedömning om att ta tillbaka prod.  

• Går ut & tittar på min plats i fabr. 

• Oftast skickar någon e-mail med info 
om rekl. 
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Kvalitetsavdelningen Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent A Respondent B Respondent C 

Vad är det som lämnas vidare till nästa steg i 
processen när du är klar med ditt arbete? 

 

• Rapport skickas till säljbol. och 
ev. krediteringsund. skickas till 
ekonomiavd. 
 

• 8-D rapport eller en enklare IR 

• Ett krediteringsund. 

 

• Två avlämningspunkter: 
o Rapport till kund  
o Krediteringsunderlag i 

förekommande fall 

 
Har du någon uppfattning om hur lång tid dina 

huvudsakliga arbetsuppgifter tar? 
 

• ~ 30 %, skulle vilja lägga mer tid 
på reklamationer 

• Nej, väldigt stor variation 
 

• Varierar men över tid ~ 80 % 
 

Hur skulle man kunna göra dessa arbetsuppgifter på 
ett bättre sätt? 

 

• Statistik & uppföljning i SAP 
skulle underlätta 

 

• Inte lätt att svara på  
 

• Om länderna lokalt sorterade bort 
irrelevant gods 

• Skulle gå fortare om stöd i min 
unders. 

Är du nöjd med den nuvarande utformningen av den 
Trouble Shooting Form som ifylles av kunden? Om 

inte, hur skulle den kunna förändras? 
 

• Ganska nöjd, innehållsmässigt 
bra, dock omfattande 

• Alla sidor behöver inte gås 
igenom pga produktspecifika 

• Man skulle kunna välja akt. 
produktfam. & sedan få upp 
motsvarande stycke 

• Nöjd med vers. till mjukstartare, finns 
gammal och ny vers., båda används.  

• Nya vers. bättre men kund inte samma 
uppfattning, några tycker för omfattande 

 
 

• Är nöjd med utformningen 

• För kontaktorer ett formulär & för 
tryckknappar inget formulär 
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Kvalitetsavdelningen Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent A Respondent B Respondent C 

Anser du att det vore effektivare om någon annan 
person i reklamationsprocessen utförde något av de 

arbetsmoment som du utför? 
 

• Nej, tycker vi har rätt bra 
uppdelning 

• Skönt om slippa returproc. pga inte 
kopplad till rekl. 

• Svårt säga vem som skulle ta hand om 
returer ingen tydlig mottagare av ret.  

• Eventuellt planerare för prod. men 
ljusbågsvakter tillverkas inte här 

• Det är just den här personen som 
testar kontaktorer ute i mätrummet 
som jag skulle vilja ha 
 

Har du några förslag på hur du skulle du vilja 
förändra reklamationsprocessen? 

 

• WMS är belastning pga merjobb 
för oss, finns dock fördelar med 
WMS också 

• Bättre filtrera bort sådant ej ska 
komma hit 

• Mer resurser, fler mantimmar för 
hinna med filtrering samt bra 
teknisk support 

• Även konstr. skulle behöva en 
pers. till för brådskande ärenden 

• Acceptans att lämna mtrl. till 
konstrukt. 

• Bli av med excelfil & uppföljning 
SAP bör ske helst automatiskt  

• Att via BOM-listor peka ut 
felaktig detalj direkt 

• Bra om säljbolag gjorde 1:a und. som 
Kina 

 

• Korr. åtgärder. 
 
• Dagliga förbättringsåtg. tycker inte 

efterfrågas & styrs tillräckligt 

• Bakvänd användning av 
kvalitetsverktyg 

• Borde fråga oss vad som är av 
strategisk betydelse 

• För mycket sidouppg. för kunna ha 
bra fokus på rekl.  

• Resurser måste frigöras, tillsättas alt. 
omorg.  

• Enhetligt arbetssätt inom LP 
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Kvalitetsavdelningen Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent A Respondent B Respondent C 

 
Vad skulle krävas för att uppnå detta ideala 

tillstånd? Är detta realistiskt? 
 

• Mer resurser för ha tid & ork 
arbeta med filtrering av gods till 
Q & mer resurser till 
konstruktionsavd.  

• För BOM-listan krävs föränd.  
SAP 

• Alla förslag realistiska enligt min 
bedömning 

• Säljb. behöver utbildad personal/utr.  

• Inget större bekymmer att realisera 

• Dock kommer säljbolag motsätta sig 
detta pga inga incitament att införa 
systemet 

 

• Det är mer resurser som skulle krävas 

• Ja, nödvändigt att uppnå det här 
tillståndet i framtiden  

• Fastställa hur säljbolag kommunicera 
med oss för uppnå enhetligt 
arbetssätt 

 

Anser du att några av de arbetsmoment som 
genomförs i ditt arbete är onödiga, och i så fall 

varför? 
 

• Dåligt & löst formulerade frågor 
som ej går svara på utan 
motfrågor 

• Gäller framförallt externt från 
kunder 

• Internt händer också men har 
blivit bättre 

• SOX-rutinen väldigt ”stenålder” med 
mycket fysiska överlämningar  

• Vore bra om man slapp all SAP-hant. 

 
 

• Onödiga ret. 

• SAP-process tar mycket tid 

 

Skulle du kunna uppskatta omfattningen på dessa 
onödiga uppgifter? 

 

• ~ 5 % av tiden 
 

• SOX-uppgifterna ~ 1 h/vecka 

• Tid som ej arbetar med reklamationer ~ 
60-70 %.  

• Fackligt mindre än 5 % 

• Rekl. som ren formalia & kommers. 
uppskattas till ~15-20 % 

Finns det någon anledning till att dessa 
arbetsmoment genomförs idag? 

• För någon är frågorna viktiga, är 
lärande process 

• För att de behövs, har nog inte ifrågasatt 
alla steg 

• För sys. ska fungera & för kund få 
besked & kreditering 

Är de onödiga uppgifterna som utförs i det dagliga 
arbetet mätbara på något sätt och i sådana fall hur 

skulle de kunna mätas? 
 

• Vet ej, räkna mail känns ej 
lämpligt mått pga muntliga frågor 
& Sametime 

• Frågan om lönt mäta om tar mer 
tid göra mätning än svara på 
frågor 

• Hoppas jag inte gör onödiga uppg., mer 
att arbete inte direkt relaterat till rekl. 

• Kan ej komma på bra mätetal 

• Irriterande bli avbruten, omstart i samma 
ärende 

• Onödiga returer går mäta i SAP 
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Kvalitetsavdelningen Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent A Respondent B Respondent C 

Har du någon uppfattning om hur de onödiga 
uppgifterna skulle kunna tas bort? 

• Skulle kunna ha mer uttalad 
teknisk supportavd. 

• Enda sättet man skulle kunna ta 
bort onödiga uppgifter renodla 
hårdare 

• Dock bra vara lite överlappande 
om en pers. frånvarande 

• Bakgrund till åsikt om slöseri pga 
stort inflöde av ret. & rekl. 

• Har inget direkt förslag 
 

• Säljb. sköter hantering av ret. lokalt 
 

Utifrån andra avdelningars synpunkter på ditt 
arbete, har du någon uppfattning om var de tycker 
att det finns ett problem utifrån det ni levererar till 

nästa steg i processen? 
 

• Mätrummet vill jag jobbar i viss 
ordning & rensar deras pallar 

• Att rollerna otydliga, framförallt 
när vi skickar tillbaka gods, men 
utrett nu 

• Om inte acceptans av ärende som rekl., 
måste engagera folk utanför deras 
normala arbetsrut. 

• Tror annars inte annan avd. har negativt 
att säga, inte vad jag hört 

• Tar för lång tid, är jobbig typ 
kommer springande när det hänt 
något 
 
 

Hur vet du när du gör ett bra jobb? 

• Se på antal öppna rader dvs 
ärenden som regist. & kommit 
hem, öppna ärenden 

• Går på känsla 

• Att-göra-listor som jag stryker i 

• Om man hittar förb. i proc. el. konstr. 
som införa i framtiden 

• Om man är öppen, ärlig & tar tag i 
problem med kund vid allvarligt 
prob. kanske beröm var 5:e år.  

• Eventuellt en inre känsla också 
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Kvalitetsavdelningen Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent A Respondent B Respondent C 

Är det något som du tycker är särskilt viktigt att ha 
i åtanke när jag kartlägger reklamationsprocessen 

och kommer med förbättringsförslag? 

• Tydligt vem som gör vad 

• All info lagras i SAP & all 
överlämning sker elektroniskt 

• Ett syst. för all hantering av rekl. 
& lika för alla prod. 

• Statistik från SAP, få el. inga 
sido-/stödsys. 

• Nej 
 

• Nej, helhet viktigast 
 

Vilka förväntningar har du på 
reklamationsprocessen i framtiden? 

• Roller tydligare  

• Att info lagras elektroniskt i SAP 
& all överlämning sker 
elektroniskt 

• Endast ett sys. för all hant. av 
rekl. & att det blir lika för alla 
prod.  

• Alla viktiga data ska kunna lagras 
i SAP & stat. ska kunna köras 
fram därifrån 

• Inga (eller få) sido-/stödsystem 
(t.ex. Excel för statistik) ska 
behövas 
 

• Att den ska vara enkel • Nej, egentligen inte 

Har du något övrigt att tillägga? 
 

• Nej 
 

• Nej 
 

• Nej, det var bra frågor 
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Mätrum Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent D 

Vilken är din roll i reklamationsprocessen? 

• Utför unders. & skrotar 

• Ger syn på vad som fel till Q, tar inga beslut 

 
 

Vilka är de huvudsakliga processtegen i reklamationsprocessen? 

• Beslut om hemtagande utifrån kunds felbesk. 

• Unders. & felbeskr. 

• Q & deras felbeskr. 

Hur tycker du att reklamationsprocessen fungerar idag? 
 

• Förarbete inför hemtagning för ofullständig  

• Ställ mer krav 

• Tillbakaskick till kund fungerar sådär 

• Roller otydliga 

• Trouble Shooting Form inte väl ifylld 

• Goodwill & godshantering något vi inte vill hålla på med 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utifrån din synvinkel, var har reklamationsprocessen sina styrkor respektive svagheter? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrkor 
 

• Q eliminerar mycket skräp 

• Databas över returer vi haft 

 
Svagheter 

 
• Kommunikation med kund 

• Faktiskt material hemskickat 

• Teamcenter 

• Upplägg för PSR 

• All dokumentation ej i SAP 
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Mätrum Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent D 

Utifrån din synvinkel, var har reklamationsprocessen sina styrkor respektive svagheter? • Bättre utr. i mätrummet 

 
Har du någon uppfattning om hur kunderna ser på produkternas kvalitet? 

 

• Beroende vem som är kund 

• Flesta tycker produkter bra 

• Olika vad man har upplevt 

Vet du vad kunderna tycker om reklamationsprocessen och hur den fungerar sett ur deras perspektiv? 

• Tar för lång tid innan de får svar/rapport 

• Är väldigt olika 

• Små kunder ivrigare 

Vet du vad kunden har för förväntningar på reklamationsprocessen? 

• Kund vill veta varför apparat inte fungerar 

• Kund förväntar sig bara ett svar 

• Olika kunder har olika krav 

Är det någon typ av information vid en reklamation som du saknar som kunderna hade kunnat ge dig för 
att underlätta reklamationshanteringen? 

• Kopplingsschemat 

• Trouble Shooting Form 

• Bättre info från kund 

Hur skulle man kunna göra för att få ut denna information? 
• Vägra ta emot prod. 

• Vill ha Trouble Shooting Form ifylld av slutkund 

 

 

Vilka är de viktigaste kunderna internt/externt? 

 

• Är Q jag säljer till 

• När Q får otillräcklig info måste de komma till mig 

• Jag ger all info jag kan till Q men ibland är den bristfällig 

• Externt, Tyskland & USA viktiga kunder 

• Vissa länder viktigare pga stora vol. 

• Vissa länder används för sälja till andra länder 

Vad är det som signalerar att du kan påbörja ditt arbete? 
 

• Har pall med returer i mitt pallställ 
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Mätrum Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent D 

Vad är det som signalerar att du kan påbörja ditt arbete? • Kan se när retur kommit i SAP men behöver inte se det pga går förbi pallställ 

Vad är det som lämnas vidare till nästa steg i processen när du är klar med ditt arbete? 
 

• Allt info jag har i excelfil el. i ett Q-meddelande, parameterinst. läggs i SAP 

• Försöker ange specifikt vad som fel 

• Ändrar status i SAP 

Har du någon uppfattning om hur lång tid dina huvudsakliga arbetsuppgifter tar? 
 

• Retur kan ta 5 min el. flera veckor, varierar 

• Om unders. tar lika lång tid som adm. då vet man att gått snabbt  

Hur skulle man kunna göra dessa arbetsuppgifter på ett bättre sätt? 
 

• Nej, kan inte tänka mig hur man skulle kunna göra arbetsuppg. bättre sätt 

Är du nöjd med den nuvarande utformningen av den Trouble Shooting Form som ifylles av kunden? Om 
inte, hur skulle den kunna förändras? 

 

• Krävt deltagande projekt där utform. av Trouble Shooting Form PST ingår 

• Vill få med det jag behöver veta 

• Trouble Shooting Form som ser ut nu inget jag vill ändra direkt 

• Glad om jag får någonting överhuvudtaget 

Anser du att det vore effektivare om någon annan person i reklamationsprocessen utförde något av de 
arbetsmoment som du utför? 

 

• Goodwill ska inte hit, skulle behöva få in ytterligare folk finns idag ingen 
naturligt ansvarig, ev. Q-ombud på PE kan ta hand om det  

 
 
 
 
 
 

Har du några förslag på hur du skulle du vilja förändra reklamationsprocessen? 
 
 
 
 
 

• Trouble Shooting Form PSE borde finnas ute 

• Mer konsekvent gällande krav, tycker ska behandla kunder samma sätt 

• Bort med PSR 

• Bort med allt som inte felaktigt 

• Vi ska inte hålla på med godshantering, förvaring av gods 

• Vet när sålt prod. men ingen aning när installerades, saknar denna info PST 

• Ibland kringgår kund Q-avd. & kan gå direkt till försäljning, produktchef el. 
annan 

 
Vad skulle krävas för att uppnå detta ideala tillstånd? Är detta realistiskt? 

 
 

 

• Lösning goodwill & returer är på gång så realistiskt 
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Mätrum Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent D 

 
 

Vad skulle krävas för att uppnå detta ideala tillstånd? Är detta realistiskt? 
 
 

• Ingen aning om realistiskt få bort PSR men bör skickas till Kina för 
undersökning pga begränsad kunskap i vår fabrik 

• Att Kina gör undersökning anser jag dock realistiskt 

• För reklamationer definitivt realistiskt behandla kunder lika 

Anser du att några av de arbetsmoment som genomförs i ditt arbete är onödiga, och i så fall varför? 
 

• Nej, allt onödigt tas upp med Q & vi rättar till det 

• Vi har granskande kontinuerligt förbättringsarbete 

Skulle du kunna uppskatta omfattningen på dessa onödiga uppgifter? 
 

- 

Finns det någon anledning till att dessa arbetsmoment genomförs idag? - 
 
Är de onödiga uppgifterna som utförs i det dagliga arbetet mätbara på något sätt och i sådana fall hur skulle 

de kunna mätas? 

 
- 

Har du någon uppfattning om hur de onödiga uppgifterna skulle kunna tas bort? - 
Utifrån andra avdelningars synpunkter på ditt arbete, har du någon uppfattning om var de tycker att det 

finns ett problem utifrån det ni levererar till nästa steg i processen? 
• Platsbrist, fullt i pallställ varannan vecka, orsak mycket goodwill el. skrotning 

Hur vet du när du gör ett bra jobb? • När jag inte får någon feedback alls 
 

Är det något som du tycker är särskilt viktigt att ha i åtanke när jag kartlägger reklamationsprocessen och 
kommer med förbättringsförslag? 

• Att vi inte bara håller på med reklamationer i mätrummet 
 

 

Vilka förväntningar har du på reklamationsprocessen i framtiden? • Inga alls 
 

Har du något övrigt att tillägga? 
 

• Ja, retur ska skickas tillbaka som den lev. till kund, likadan låda & skyddande 
ilägg, ej manual & skruvpåse 

• Orsaken är vill inte sära på transportskador & andra skador 

• Lösning kan vara säljbolag köper el. får mtrl. av oss för kunna förpacka på bra 
sätt 
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Produktionsavdelningen Intervjufrågor/Enkätfrågor 

Respondent E* Respondent F ** 

Vilken är din roll i reklamationsprocessen? 
• Indirekt berörd av reklamationshant. 

• Hanterar åtgärder i prod. 

 

Hur tycker du att reklamationsprocessen fungerar 
idag? 

 

• Signalen in ganska bra 

• Hantering reklamationsärende ske via e-mail, CCRP, Q-medddelande 
etc. 

• Tydligare struktur internt, vem äger problem i visst ögonblick 

• Måste ha klar ansvarsfördelning, varje chef borde äga prob. 

• Går inte till botten med prob. 

• Luddigt 

• Upplever varje retur ”unik” dvs behandlas på 
nytt sätt 

• Oklara direktiv el. proc., vad får returneras, hur 
returneras apparaterna, vem är mottagare, vem 
åtgärdar vad etc. 

 

 
 
 

Utifrån din synvinkel, var har reklamationsprocessen 
sina styrkor respektive svagheter? 

 
 
 
 

Styrkor  
 

• Allmänt sett god kunk. om prod. & funk. 

• Närhet till konstr. 

• Har konstruktionsansvar glob. 

 
Svagheter 

 
• Q bör ha veckomöte, prioriteringslista 

• Q bör jobba som team 

• Svårt avgöra var problem ska hamna prod., konstr. el. lev., inte lätt 
svara på  

• Dålig systematik, Q borde gemensamt ange nivå att jobba på mot 
kund 

Styrkor 
 

• Kompetenta pers. med lång erf. som handlägger 
ärendena 
      

 
 
 
Svagheter 

 
• Saknas exakt struktur 

• Blir ofta mycket ”tyckande” 

• Process väldigt personbunden 
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Produktionsavdelningen Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent E* Respondent F ** 

Har du någon uppfattning om hur kunderna ser på 
produkternas kvalitet? 

• I allmänhet otroligt nöjda  

Vet du vad kunderna tycker om 
reklamationsprocessen och hur den fungerar sett ur 
deras perspektiv? 

• Svarstid för lång  

• Kan dock inte säga säkert eftersom inte är tillräckligt insatt  

• Mätningar allmänt sett mot kunder har inte jättebra mätvärden men 
beror också på andra fakt. som leveransförmåga 

 

Vet du vad kunden har för förväntningar på 
reklamationsprocessen? 

• Svårt svara på pga inte har kundkontakt 

• Volymprod. tror jag de kan förvänta sig något sämre 

 

Är det någon typ av information vid en reklamation 
som du saknar som kunderna hade kunnat ge dig för 

att underlätta reklamationshanteringen? 

• Telnr. till person som upptäckt el. fått felet 

• Bara ange fel på prod. duger ej 

 

Hur skulle man kunna göra för att få ut denna 
information? 

• Standardisering 

• Flera vers. Trouble Shooting Form ej bra 
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Produktionsavdelningen Intervjufrågor/Enkätfrågor 

Respondent E* Respondent F ** 

Vilka är de viktigaste kunderna internt/externt? 

• Där frågan hamnar internt ska den behandlas 
snabbt 

• Externt inte någon annan uppfattning än den 
som prioriteras av ledningen 

• Slutkund och den alternativa energisidan 

 

Har du några förslag på hur du skulle du vilja förändra reklamationsprocessen? 
 

• Standardisering & prioriteringar, genomgång fall 
på Q på veckobasis 

• Rutinen 

• Svarstid 

• Kanske ha fristående org. som löser det 

• Prod.ledarna kan behöva stöd när vill reda ut 
problem, stöd ges av prod.chefen  

• Gemensam inbox 

 

 
Vad skulle krävas för att uppnå detta ideala tillstånd? Är detta realistiskt? 

 

• Ja, absolut realistiskt 

• Q-gänget behöver prata ihop sig rörande form, 
förväntningar, vem täcker vem etc. 

 

Är det något som du tycker är särskilt viktigt att ha i åtanke när jag kartlägger 
reklamationsprocessen och kommer med förbättringsförslag? 

• Återk. uppföljning i vad verksamhetssys. säger & 
var man kan finna info 

• Q-möten rörande standardisering 

• Tydlighet var i proc. varje aktör tar över & hur 
detta ska gå till 

 

Vilka förväntningar har du på reklamationsprocessen i framtiden? 

• Tidsatt 

• Tydligt mål 

• Resurser 

 

• Tydlighet 

• Snävare regelverk 

• Klart ägarskap 

• Returnerade prod. ska inte bara ”hamna på” PE:s 
yta 
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Har du något övrigt att tillägga?  • Jag är nöjd  

**Respondenten tillhörde vid intervjutillfället produktionsavdelningen men tillhör vid publiceringen av detta examensarbete kvalitetsavdelningen 
* Besvarade endast enkät 
 
 

Produktchefer Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent G* Respondent H ** Respondent I** 

Vilken är din roll i reklamationsprocessen? 

• Ta emot klagomål när inte fungerar  

• Kunder kan gå till mig & jag tar beslut, 
kan vara istället för ta det på kvalitet tar 
jag det som goodwill för komma runt & 
lösa konflikter 

 

  

Hur tycker du att reklamationsprocessen fungerar idag? 
 

• Ibland många fall �mycket  korv-
stoppning �proc. fallerar �långa 
svarstider 

• Skulle vilja se man hade någon form av 
garanterad svarstid där inom 24 timmar 
har svar el. fallnr. 

• Arbetssätt väldigt personbundet gör 
vinklingen blir lite annorlunda, på 
gränsen till fel ibland 

• Skulle önska man hade typ av 
standardsvar för vissa typer av lösningar 
så det inte blir för yviga svar 

• Att svar användbart, att kund vet vad ska 
göra & hur vi står i fallet, vilka åtgärder 
vi tagit, väldigt viktigt för kund veta 

• Skulle kunna vinna väldigt mycket på 
rationalisera det förfaringssätt vi har idag 

• Ska inte vara en regel i ett land & annan 
regel i ett annat land 

• Fungerar tack vare ansvarig pers. 
kontaktorer & tryckknappar 

• Ansvarig pers. kan ta fram data 
för uppfölj. & detta tas också 
upp vid leverankvalitetsmöten 

• Skulle kunna fungera ännu 
bättre, bättre uppföljning, 
kortare ledtider, mer stöttning & 
verktyg för inblandade pers. 

 

• Relativt bra, ibland klagar kund på 
för långt första svar 

• Händer även kund uppfattar våra 
utredningar tar för lång tid 

• Rapporter oftast bra med 
grundorsak & korr. åtgärd 

• Ersättning för felaktiga prod. kan 
ta för lång tid 
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Produktchefer Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent G* Respondent H ** Respondent I** 

 
Utifrån din synvinkel, var har reklamationsprocessen 

sina styrkor respektive svagheter? 

Styrkor 
 

• Trouble Shooting Form 

• RL 

• En produktansvarig 

• 8D rapport 

 

Svagheter 
 

• Många kontaktar produktansv. 

• Produktansv. frånvarande 

• Gråzon problem tekniskt/kvalitet, vem 
svara på problem 

• Utbildning internt 

• Informationsbrist gällande aktuella dok. 

• Olika rutiner för olika prod. 

• Trouble Shooting Form 

• Mycket gods som kommer tillbaka inget 
fel på 

• Leveranskvalitetsmöten bättre upplägg 

        Styrkor 
 

• Så länge proc. följs dvs. prod. 
kommer via returnr. finns den i 
systemet & kan därmed följas 
upp 

 
        

        
        Svagheter 

 
• Kan vara att en pers. har koll på 

proc. för kontaktorer  
 

Styrkor 
        

• Allmänt kompetenta resurser       
    

 
 
 
 
 
 
 
Svagheter 

 
• Begränsade resurser med 

begränsad produktkunsk. som 
kräver support från överbelastade 
specialister  
 

 
 
 

Har du någon uppfattning om hur kunderna ser på 
produkternas kvalitet? 

 
 
 

• Robusta prod. & hög kval. 

• Easy� lätt använda & ställa in prod. 
samt lätt förstå om fel 

• Reliable � lita på proc. & produkt, 
dessutom enkel 
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Produktchefer Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent G* Respondent H ** Respondent I** 

 
 

Har du någon uppfattning om hur kunderna ser på 
produkternas kvalitet? 

 

• Easy bra, reliable bit kvar 

• Kunderna förväntar sig inte fel 

• Varierande syn på prod. kval. 

 

Vet du vad kunderna tycker om reklamationsprocessen 
och hur den fungerar sett ur deras perspektiv? 

• Långsam 

• Krånglig 

  

Vet du vad kunden har för förväntningar på 
reklamationsprocessen? 

• Helst vilja ha ny ersättningsprod. vid 
rekl. 

• Snabb, kvick & lätt 

• Bra service 

• Inte olika förväntningar olika marknader 

• Olika förväntningar olika kundtyper 

• Möjlig kulturskillnad, vissa mer 
intresserade än andra veta vad felet är 

  

Är det någon typ av information vid en reklamation 
som du saknar som kunderna hade kunnat ge dig för 

att underlätta reklamationshanteringen? 

• Trouble Shooting Form skulle kunna 
fyllas i bättre 

• Alt. mer historik i apparat 

  

Hur skulle man kunna göra för att få ut denna 
information? 

• När kund drabbas av prob. inte skicka 
dok. 

• Hellre gå igenom fall telefon 

• Alt. Trouble Shooting Form mer 
användarvänlig, interaktivt frågeformulär 
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Produktchefer Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent G* Respondent H ** Respondent I** 

Vilka är de viktigaste kunderna internt/externt? 

• Ska inte spela roll vilket land har 
bekymmer 

• Om tvungen prioritera strl. på land el. 
omfattning på prob.  

• Viktigaste kund snarare hitta rätt person i 
org. vilken person ha göra med 

• Prioritering vid reklamationsärende får 
avgöras av situation 

  

Har du några förslag på hur du skulle du vilja 
förändra reklamationsprocessen? 

 

• Säljb. göra bedömning om garanti el. ej. 

• Standardsvar på kända prob. 

  

 
Vad skulle krävas för att uppnå denna förändring? 

Är detta realistiskt? 
 

• Realistiskt säljb. göra bedömning 

• Risk vi får högre garantikost. pga säljb. 
närmare kund än oss 

• Säljb. dock bli av mandat kunna ge 
garanti 

• Säljb. kunna motsätta sig pga om gör fel 
får de bestraffning 

• Då vi beredda ta smällen 

• Säljbolag få kunskap genom e-learning 
kurs relaterat till befogenheter 

• Bra om kval. sköter utb. då får jag också 
ägare av utb. 
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Produktchefer Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent G* Respondent H ** Respondent I** 

Vilka förväntningar har du på reklamationsprocessen i 
framtiden? 

 

 

 

• Att tydligt & enkelt förmedla till 
säljbol. & kunder vilken proc. vi 
har & vad som förväntas av dem 

• Att vi har tydlig proc. med roller 
& befogenheter 

• Att vi har webbaserat verktyg 
Qlikview där vi & våra kunder 
följa upp retur 

• Enkelt för kund/LSU fylla i 
Trouble Shooting Form 

• Att pers. i proc. har bra verktyg 
möta kundbehov:  

o Utforma 8D rapporter 
o Befogenhet införa korrig. 

åtgärder  
 

• Snabb första feedback (24 tim) på 
rekl. & professionell rapport så 
snabbt som möjligt 

• Att vi inser att kunds problem vårt 
problem 

• Processer som säkerställer att 
prob. förs in i vår org. för lärande 
& för undvika upprepande av fel 

 

Är det något som du tycker är särskilt viktigt att ha i 
åtanke när jag kartlägger reklamationsprocessen och 

kommer med förbättringsförslag? 

• Hoppas får chans diskutera förslag till 
förb. för förankring i org. 
 

 

• Viktigt få tydligt & klart 
flödesschema 

• Enkelhet & tydlighet i proc. 
viktigt  

• Måste se till alla berörda får 
ordentlig info om ny proc. 

• Kund ofta ha överseende med 
produktprob. om vi sköter rekl. 
proffsigt dvs informerar om orsak 
& åtgärd samt ser till får 
fungerande prod. så snart som 
möjligt 
 

Har du något övrigt att tillägga? 
 

• Önskvärt reklamationsproc. lika för alla 
prod.  

  

* Besvarade ej enkät 
* Besvarade endast enkät 
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Svensk Försäljning Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent J Respondent K * 

Vilken är din roll i reklamationsprocessen? 
• Tar beslut om rapport godk. skicka till kund el. 

om vi ska komplettera den eller om den ska gå 
tillbaka till fabr. 

 

Hur tycker du att reklamationsprocessen fungerar idag? 
 

• Tar för lång tid få rapport & ibland hamnar den 
hos säljare el. kundservice utan gå genom mig 

• Rapporter som är tolkningsbara tolkar alltid 
kund till sin fördel 

• För leveransskador varierar leveransvillkor, 
måste hålla koll på vilken kunden är 

• Rapport ibland bristfällig tekniskt �kreditering 
Trouble Shooting Form kan också vara dåligt 

• Lite bättre idag efter VU-arbete med ny instr. & 
utb. för samtliga 

• Det som tar tid är när ska reklamera till våra 
fabr. 

 

Utifrån din synvinkel, var har reklamationsprocessen sina styrkor respektive 
svagheter? 

Styrkor 
 

• Sitter samma hus som fabrik gör lätt få tag på 
reklamationsansv.  

 
 
Svagheter 

 
• Ibland lång tid & rapport bristfälliga förklaringar 

på prob.  
 

Styrkor 
 

• Med nya instr. kan kundserv. fatta beslut 
omgående & även med reklamationsdok. där 
kund fyller i felorsak 
      
 Svagheter 
 

• När vi ska utreda & ha rapport från fabrik tar 
det alldeles för lång tid 

Har du någon uppfattning om hur kunderna ser på produkternas kvalitet? 
 

• Generellt ABB högkvalitativa prod., världskänt 
på marknaden  

• Kund vet vi är seriösa om prob. 

 

• Med nya instr. kan kundserv. fatta beslut 
omgående & även med reklamationsdok. där 
kund fyller i felorsak 

• Att vi har mer koll öppna returer/rekl. & 
proffsigt hanterar dessa 

 

 
Vet du vad kunderna tycker om reklamationsprocessen och hur den fungerar 

sett ur deras perspektiv? 
 

• Svar kund tar för lång tid 
 

• Innehåll i rapport för bristfälligt 
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Svensk Försäljning Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent J Respondent K * 

Vet du vad kunden har för förväntningar på reklamationsprocessen? 

• Vissa har krav svarstid fem dagar men svar inom 
       10 dagar tycker flesta ok 
 
• Info till kund att mottagit prod. & gör unders. 

• Om vi sköter denna info kund & tar två veckor 
innan svar tror inte ngt. problem 

 

Är det någon typ av information vid en reklamation som du saknar som 
kunderna hade kunnat ge dig för att underlätta reklamationshanteringen? 

 
• Trouble Shooting Form väl ifylld 

 

 

Hur skulle man kunna göra för att få ut denna information? 

• Få rapport till kund & vänta med ge ett 
returordernr. får tillräckligt ifylld rapport 

• Ha säljare som åker ut till kund & hjälper fylla i 
rapport 

 

 

Vilka är de viktigaste kunderna internt/externt? 

• Om internt menas ABB-bolag så flesta ABB-
bolag kunder, ställer höga krav 

• Externt alla grossister över 50 % försäljning på 
svenska sidan & stora OEM-kunder 

 

Har du några förslag på hur du skulle du vilja förändra 
reklamationsprocessen? 

 

• Få rapporter mer tekniskt utförliga, tänka hur 
kund tolka rapport 

• Rapporter från Sverige, Tyskland & Frankrike 
skiljer sig hel del 

• Kortare reklamationstid 

 

 
 
 

Vad skulle krävas för att uppnå detta ideala tillstånd? Är detta realistiskt? 
 
 

• För kunna förbättra rapporterna den som skriver 
skulle kunna följa med besöka kunder  

• Vet ej exakt hur testutr. i mätrummet är men 
olika laster vore bra 

• Kritiskt få teststation där endast rekl. kan köras 

 

Är det något som du tycker är särskilt viktigt att ha i åtanke när jag 
kartlägger reklamationsprocessen och kommer med förbättringsförslag? 

• Nej, har man bra proc. ska den fungera överallt 
 

• Att vi är proaktiva & kan meddela kund status & 
färdig tid 
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Svensk Försäljning Intervjufrågor/Enkätfrågor 
Respondent J Respondent K * 

Vilka förväntningar har du på reklamationsprocessen i framtiden? 

• Snabba svar och ett bra tekniskt svar 
 

• Att vi har mer koll öppna returer/rekl. & 
proffsigt hanterar dessa 
 

Har du något övrigt att tillägga? 
 

• Nej, kan bli riktigt bra det här till slut 
 

 

* Besvarade endast enkät 
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Utvecklingsavdelningen 
Enkätfrågor 

Respondent L* Respondent M* Respondent N* 

Hur tycker du att reklamationsprocessen fungerar 
idag? 

 

• Fungerar dåligt 

• Bör ha mera helhetsförståelse 

• Är mycket kund-, land- & personberoende 
� vissa rekl. prof. hanterade andra ej tydliga  

• Saknas prioriteringsrutiner ”de som skriker 
högst” prioriteras 

• Samordning saknas helt 

• Alltid konstr. som skall hantera tekniska 
frågor även om inte relaterade konstr. 

• Om fel pers. jobbar med fel saker i 
reklamationsproc. förlängs proc. i onödan 

• Saknas uppföljningsrut. efter avslut 

• Saknar samordning mellan rekl. & 
leveranskvalitetsfrågorna.  

• Elektronikkompetens fattas Q 
� steg i process ganska lång 
tid. 

• Teknisk analys av prod. inte 
min huvudsakliga arbetsuppg. 

 

• För det mesta fungerar det 

• Beroende på typ rekl. kan leda till 
olika typer av åtg. 

• Svårast med korr. åtgärder i 
produktionsled 

Utifrån din synvinkel, var har 
reklamationsprocessen sina styrkor respektive 

svagheter? 

Styrkor  
 

• Inga vid tryckknappsrekl.      
 
 
  
Svagheter 

 
• Q-avd. endast samordnare & hanterar ej 

tekniska frågor 

• Tekniska frågor hos konstr. oavsett om 
leveransfel prod. el. monteringsfel 

• Saknas uppföljning � mindre allvarliga fel 
återkommer  

Styrkor 
 

• Reg. av reklamationer 

• Kund hantering – vänlighet 

 
Svagheter 

 
• Teknisk analys av prod. 

• Snabbt svar kund på tekniska 
frågor  

 

Styrkor 
 

• Finns proc. & rutiner för hur man 
ska hantera rekl. (CCRP) 

 
 
Svagheter 
 

• Ibland kommer rekl. på fel sätt via 
e-mail el tel. � ramla mellan 
stolarna 

• Rekl. rörande produktkval. som 
resulterar i förändringar i prod. tar 
lång tid lösa, beroende på 
resursbrist m.m. 
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Utvecklingsavdelningen 
Enkätfrågor 

Respondent L* Respondent M* Respondent N* 

Vilka förväntningar har du på 
reklamationsprocessen i framtiden? 

• Eftersom många art. behövs pers. som 
enbart hanterar rekl. & 
leveranskvaltitetsprob. samt kvalitetsfrågor 
på PT 

• Mer teknisk förståelse tryckknappar på Q-
avd. 

• Kompetenshöjning inom 
elektronik på Q 

• Mer inblandning från Q i olika 
utvecklingsproj. förebygga fel 

 

• Rekl. bör alltid komma rätt väg 
dvs. via Q 

• Att vi kommer ha bra rutiner för 
minimera fel & brister 

 

 
Är det något som du tycker är särskilt viktigt att 

ha i åtanke när jag kartlägger 
reklamationsprocessen och kommer med 

förbättringsförslag? 

• Samma rutiner reklamationsproc. oavsett 
land 

• För effektiv reklamationsproc. pers. som tar 
emot rekl. skall ha helhetsförståelse för 
snabbt avgöra hantering av rekl. 

• Alla rekl. skall följas upp 

• Kompetensfråga 

• Avsätt tid för R&D personal 
för hantering rekl.  

• Reklamationsproc. bör ha 
intern analys felaktiga prod. 

• Få till bra kommunikation i hela 
flödet 
 

*Besvarade endast enkät 
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Order & logistik 
Enkätfrågor 

Respondent O* Respondent P* 

Hur tycker du att reklamationsprocessen fungerar idag? 
 

• Proc. tar för lång tid, ofta flera månader 

• Steg via säljb. inkluderat i kunds uppfattning om 
ABB 

• Proc. fungerar olika beroende på land/säljbolag 

• Input från kund/marknad ofta bristfällig  

• Kvalitet på innehåll i rapport till LSU/kund kan 
höjas 

• Oklar proc. hos oss, ibland ska skickas 
gratisprod. som ers. & ibland fakturera för 
sedan kreditera i efterhand 

• Fungerar bra idag är del av SAP så kunder känner till process 

• Kan följa ärende hela vägen & har kvar historik 

• Har kunniga utredare som kan prod. & ger klara besked i 
rapport 

• Tar lång tid få kreditnota utställd  

 

Utifrån din synvinkel, var har reklamationsprocessen sina 
styrkor respektive svagheter? 

Styrkor 
 
• Vissa prod. fungerar betydligt bättre än andra 
           
 
 Svagheter 

 
• Olika hantering olika produktgrupper  

• Olika hantering Västerås & Nyköping 

• Mjuka klagomål svåra hantera 

• Negativ inställning till hos många inblandade 
redan i tidigt skede  

• Ibland process beroende av 
”produktionsresurser” � prioriteringsbeslut 

Styrkor 
        

• Varje ärende har reklamationsnr. genom process 

• Kan bifoga filer som tillhör ärendet. 

        
Svagheter 

 
• Retur av fellev., lagerret. borde kunna gå snabbare 

• Kunder klagar kred. tar lång tid 
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Order & logistik 
Enkätfrågor 

Respondent O* Respondent P* 

Vilka förväntningar har du på reklamationsprocessen i 
framtiden? 

• Tydlig & enkel process som alla förstår (inkl 
LSO) 

• Tidsaspekt – viktigt snabba svar LSO/kund 

• Alla prod. hanteras lika 

• Professionella svar i ”snygg rapport” 

• Hela kedjan av pers. samma mål & synsätt 

• Kund i centrum � process stärker våra 
relationer � viktigt för försäljning 

• Uppföljning med kund i efterhand 

• Inte utvecklar ngt. komplicerat & svårbegripligt att använda 

• Ska vara lätt reg. ärende som man har lite info om från kund 

 

Är det något som du tycker är särskilt viktigt att ha i åtanke 
när jag kartlägger reklamationsprocessen och kommer med 

förbättringsförslag? 

• Kund i centrum.  

• Få alla inse reklamation ny affärsmöjlighet om 
rätt skött 

• Positivism runt hela ämnet ”reklamationer” 

• Att man skiljer el. kan ange redan vid reg. om prod. kommer i 
retur pga av reklamation el. om retur kommer pga felsänt 
gods/lagerretur som ej kräver utredning 

• Nu alla i samma kö, får många frågor om ärendes status 

* Besvarade endast enkät 
 
 

 
Ankommande avdelning  

Enkätfrågor  
Respondent Q* 

Hur tycker du att reklamationsprocessen fungerar idag? 
 

• OK, saknar ibland returnr.  

Har du någon uppfattning om var reklamationsprocessen har sina svagheter? • Vet ej. 

Vilka förväntningar har du på reklamationsprocessen i framtiden? • Färre rekl. 

Är det något som divisionsledningen tycker är särskilt viktigt att ha i åtanke när jag kartlägger reklamationsprocessen och kommer med förbättringsförslag? 
 – 

* Besvarade endast enkät 
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Divisionsledning LP, Sverige 
Intervjufrågor/Enkätfrågor 

Respondent R* 
Hur tycker du att reklamationsprocessen fungerar idag? 

 
• Fungerar ej tillfredställande  

 

Har du någon uppfattning om var reklamationsprocessen har sina svagheter? 

• NPS visar ABB inte löser kundernas problem & tar för lång 
tid ge svar kund 

• För dålig info från kund & vi reagerar för långsamt tillbaka 
till kund 

 
Har du sett några bra exempel på en bra fungerande reklamationsprocess eller hört kunder som har tagit upp ett bra exempel på 

hur ett företag eller bolag inom ABB hanterar reklamationer 

 
• Detaljhandelsföretag inom elektronik 

• SKF, Sandvik Coromant, Atlas Copco & Bosch 

Finns det några uttalade riktlinjer rörande reklamationshanteringen inom ABB som kommer från högsta ledningen som vi borde 
ta i beaktande? 

• NPS, återkoppling från kunder 

Vilka förväntningar har du på reklamationsprocessen i framtiden? 

• Att vi får bättre info om varje problem 

• Att vi har en process som stöds av ett system 

• Att den är nationell  

• Att den stöds av flera olika fabriker  

• Att vi blir snabbare på lösa problem & att vi löser flera olika 
problem 

Är det något som divisionsledningen tycker är särskilt viktigt att ha i åtanke när jag kartlägger reklamationsprocessen 
och kommer med förbättringsförslag? 

• Titta på NPS & leta efter andra bra exempel på hur man 
jobbar med reklamationshant. 

• Se ur int. perspektiv där hela LP är med 

* Några av intervjufrågorna är skräddarsydda för respondenten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Magnus Lindqvist     Industriella informations- och styrsystem    April 2012 

99 

Divisionsledning LP, Internationellt 
Enkätfrågor 

Respondent S* 

Hur tycker du att reklamationsprocessen fungerar idag? 
 

• Kund i fokus viktigast 

• Andra chans för ABB stödja kunder i reklamationsproc. 

• Måste agera prof., viktigt använda 4Q för lösa prob. 

• Viktigt komm. lösning till kunder för långsiktigt samarbete  

Har du någon uppfattning om var reklamationsprocessen har sina svagheter? 

Styrkor 
 
• Tempo � snabbt 

• Effektiva lokalt  

Svagheter 
 
• Analys av grundläggande orsak � upprepade reklamationsärenden 

• Ingen info till kund  

• Ej direkt kontakt med slutkunder, i distributionskedja förloras info 

Vilka förväntningar har du på reklamationsprocessen i framtiden? 

• Leanprocess: transparent process som gör vi lär oss efter varje reklamationsärende 

• Koppling mellan SAP & alla BU:s reklamationshanteringssys. utan förlora effektivitet 

• Att mäta kundnöjdhet på lämpligt sätt 

Är det något som divisionsledningen tycker är särskilt viktigt att ha i åtanke när jag kartlägger 
reklamationsprocessen och kommer med förbättringsförslag? 

• Varje reklamationsärende bör öppnas & stängas av kunden & att ABB erhåller mått på 
kundnöjdheten efter ärende avslutats, om möjligt av slutkund 

• 4Q-analys bör vara med 

* Besvarade endast enkät 
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Säljbolag 
Enkätfrågor 

Respondent T* Respondent U* Respondent V* 

Hur tycker du att reklamationsprocessen fungerar 
idag? 

 

• Proc. måste vara enkel 
& snabb 

• Kund vill bli informerad 
om statusen på 
reklamationen snabbt 

• Kund vill ha omfattande 
svar i rapport, helst 8D 

 

• Finns bra kommunikation & teknisk support 
mellan ABB ES & Cewe 

• Normalt erbjuder vi mtrl.  kostnadsfritt till 
kunderna när mtrl. billigt 

• När mtrl. dyrt avhängigt teknisk support 
CEWE & angelägenhet från kund erbjuder 
mtrl. kostnadsfritt men mtrl. som defekt sänds 
till CEWE för unders. 

• Om verkligen problem med prod. behöver 
teknisk rapport CEWE kreditera ABB ES. 

• Om inte prob. med prod. behöver teknisk 
rapport för ge kund faktura för mtrl. 

• Denna procedur snabbare för kund när mtrl. 
dyrt 

• Viktigt med snabbt svar vid prob. med prod., 
ej en mån. utan asap 

• CEWE förstående när teknisk support 
frågar om prob. med prod. hos kund 

• Svarar vanligtvis snabbt & bra lösa 
prob.   
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Utifrån din synvinkel, var har 
reklamationsprocessen sina styrkor respektive 

svagheter? 

Styrkor 
 

• Verktyg implementerade 
i alla ABB fab. 

• Välutbildade pers. 
arbetar med proc. & 
prod.  

• Statistik med info om 
avvikelser rörande prod.  

Svagheter 
 

• Olika rapporter från 
olika ABB-bolag 

• Olika verktyg  

• Lång cykeltid 

 

Styrkor 
 

• Teknisk support uppdelat mellan olika pers.  

• Normalt väldigt bra support & snabba svar 

Svagheter 
 

• Ibland tar rapport lång tid.  

• En del större kunder vill ha 8D rapport 
snabbt, utförligt & med korr. åtg. 

Styrkor 
 
• Produktkunsk. 

• Kunskap om appl. över hela världen 

 
Svagheter 

 
• Kunskap om appl. i USA, 

reklamationsärenden främmande. 

• Kunskap om kommunikationsgränssnitt, 
klagomål nonchaleras el. anges som tysk 
leverantörs prob.  

 

Vilka förväntningar har du på 
reklamationsprocessen i framtiden? 

• Ett verktyg för alla ABB 
fab. inom LP  

• Alla lokala säljb. & 
tillverkningsfab. 
använder verktyget  

• Samma rapport från alla 
tillverkningsfab. 

• Snabb svarstid  

• Info om 
reklamationsstatus 

• Vi hoppas bibehålla goda relationer & få bra 
tekniska rapporter 

• Att till fullo förstå kundernas prob. & ge 
snabba & precisa svar 
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Är det något som du tycker är särskilt viktigt att 
ha i åtanke när jag kartlägger 

reklamationsprocessen och kommer med 
förbättringsförslag? 

• Lätt kartlägga 
standardflöde för 
reklamation 

• Dock olika vägar mtrl. & 
info kan gå 

• Flöde för info viktigt 

• Koncentrera dig på 
huvudflöde 

• Viktigt att när ABB ES inte erbjudit mtrl. 
kostnadsfritt till kund få reda på om mtrl. 
felaktigt el. inte 

 

• Säkerställ feedback till kvalitetschef  för 
NCR    
 

* Besvarade endast enkät 

 
 


