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Sammanfattning 
 
Åhmans i Åhus är ett företag som tillverkar och levererar specialbeställda hisskorgar med 
tillhörande inredning. Inom företaget fanns inga rutiner för reklamationer som var 
aktualiserade, utan baserades på gamla kvalitetssystem som inte heller användes. 
Företaget ville skapa ett nytt reklamationshanteringssystem för att i framtiden minska 
antalet reklamationer med där tillhörande kvalitetsbristkostnader. Med bakgrund av att 
företaget var i introduktionsfasen av ”Lean Production” behövde de minska kvalitetsbristen 
på deras produkter. För att hitta orsakerna till kvalitetsbristen, samt kunna åtgärda dessa 
behövde företaget en bättre dokumentation över de reklamationer som skedde inom 
företaget. 
 
Arbetet inleddes med en studie av befintligt material angående företagets 
reklamationshantering. Materialet som fanns tillgängligt hämtades dels från enskilda 
rutiner och dels från de två kvalitetssystem som fanns i företaget men inte användes fullt 
ut innan detta arbete påbörjades. Ett av företagets kvalitetssystem var ett ISO 9000 baserat 
system, och ett var ett kvalitetssystem hämtat från LM Ericsson. Dessa två system var inte 
uppdaterade på länge, och fungerade därmed dåligt tillsammans med verksamheten som 
företaget bedrev. Detta skapade ett behov av ett system som var kopplat till företagets 
verkliga process, för att på så sätt kunna koppla de uppkomna felen till något moment i 
processen.  
 
Vidare arbete gjordes genom intervjuer med de anställda för att få en inblick i hur 
företagets reklamationshantering skedde i praktiken. Vid dessa intervjuer gav de anställda 
idéer och tips på hur de i framtiden ville arbeta med reklamationshanteringen för att uppnå 
de kvalitetsmål som företaget hade. Detta sammanställdes därefter och presenterades för 
de anställda där de fick komma med ytterliggare synpunkter på hur vidare utveckling av 
materialet kunde ske. Dessa samtal gjordes med bakgrund av att liknade arbete skett 
tidigare i företaget, men inte gett önskat resultat. Till följd av att liknade arbete genomförts 
tidigare har de anställdas motivation till liknande arbete minskat. Detta blev ett problem 
som löstes med stöd av olika modeller och teorier som berör vikten av delaktighet och 
motivation. 
 
Arbetet resulterade i rutiner med därtill hörande material för hur reklamationshanteringen 
skulle gå tillväga på Åhmans i Åhus. De rutiner och reklamationsblankett som togs fram 
under arbetets gång, implementerades slutligen i företagets datoriserade affärssystem och 
övriga arbetsrutiner. Implementeringen genomfördes med hjälp av datasimulering, där det 
visades hur rutinerna och blanketten skulle användas. Uppgiften att fortsätta arbetet med 
implementering och vidareutveckling av vårt system lämnades slutligen över till företaget. 
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1 Inledning 
 
Åhmans i Åhus som är ett hisskorgstillverkande företag genomförde i början av 1990-talet 
ett kvalitetsarbete baserat på ISO9000 som hjälp för att skapa rutiner inom företaget, och 
därmed minska antalet reklamationer. I början av 2000-talet påbörjades ett nytt 
kvalitetssystem med starka influenser från dåvarande LM Ericsson, eftersom Åhmans i 
Åhus dåvarande produktionschef haft en tidigare anställning där. Detta infördes för att 
företaget ansåg att ISO-systemet var för svårarbetat och byråkratiskt. Istället ville de ha ett 
system som var lätt att förstå sig på och som var anpassat och utvecklat efter företagets 
struktur. Båda dessa system lever vidare i företaget idag men saknar naturliga kopplingar 
till varandra. Följden av detta har blivit att inget av dessa två system används i någon större 
mån som de var tilltänka att tillämpas. 
 
Vårt examensarbete hos Åhmans i Åhus är en del av ett större kvalitetsprojekt som har 
påbörjats och som kommer att pågå under en längre period i företaget. Vid tidigare försök 
att minska reklamationerna gjordes bedömningar att det fanns olika risker i företaget som 
hindrade genomförandet av ett sådant projekt. 
 
Vår uppgift var att ta fram mallar och rutiner för hur integreringen av kvalitetssystemet ska 
gå tillväga som har påbörjats på företaget, och på så vis minska antalet 
reklamationsärenden och sänka kvalitetsbristkostnaderna. Det framtagna arbetssättet som 
används vid förändringsarbetet ska sedan ligga till grund för företagets vidare arbete med 
integreringen av de två kvalitetssystemen. 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med projektet är att skapa ett lättanvänt kvalitetssystem som är väl förankrat i 
Åhmans i Åhus nuvarande affärsidé och verksamhet. Kvalitetssystemet som ska tas fram 
ska vara förankrat i de två nuvarande systemen som finns i företaget. Detta ska vara ett 
kvalitetssystem som är lätt att använda och som stämmer bättre överens med den 
verksamheten som bedrivs idag i företaget. Problemet som Åhmans i Åhus har haft är att 
de inte har fått ner antalet reklamationer från sina kunder genom åren. Ett av syftena med 
det nya kvalitetssystemet är att reklamationerna ska minska och att den totala kvaliteten i 
företagets hela organisation ska öka. Införandet av kvalitetssystemet kommer i framtiden 
förhoppningsvis leda till besparingar vad gäller tid och därmed pengar för företaget. 
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1.2 Mål 
 
År 2005 påbörjades ett större projekt som gick ut på att minska reklamationerna hos 
företaget. I detta projekt genomfördes bl.a. en riskanalys på reklamationshanteringen. I 
denna framgick det att en av de största riskerna var att företaget hade en ”otydlig policy för 
reklamationshanteringen”. Strategin för att eliminera detta hot beskrevs i dokumentet som 
att ”skriva policy samt förankra denna i organisationen” (se bilaga 1.7). 
 
Målet med examensarbetet blev att analysera möjligheterna att integrera de två 
kvalitetssystem, ISO9000 och kvalitetssystem influerat från dåvarande LM Ericsson, till ett 
gemensamt kvalitetssystem som skulle gälla för hela företaget. Examensarbetet gick därför 
ut på att ta fram underlag och lägga en grund för hur integreringen av de två olika 
kvalitetssystemen skulle gå till väga. Eftersom arbete bara var en del av ett större projekt 
hos Åhmans i Åhus, valdes att dela upp målet i två olika delar, projektmål och effektmål. 
 
Projektmålet för arbetet var att skapa mallar och rutiner för hur Åhmans i Åhus ska 
genomföra integreringen av de två befintliga kvalitetssystemen som finns. 
 
Effektmålet för arbetet är att: 
 

• Minska antalet reklamationerna hos Åhmans i Åhus med 50 procent 
• Kostnaden på reklamationer från kunder ej får överstiga 0,5 % av försäljningen 

 
1.3 Begränsningar/omfattning 
 
Projektet var från början tänkt att omfatta genomförandet av de två kvalitetssystemen som 
fanns till ett. Då detta ansågs vara ett allt för stort projekt begränsades projektet till att 
gälla reklamationer. Tanken var då att titta på reklamationsunderlaget som fanns 
tillgängligt för att på det viset försöka hitta felkällor i processen. Det reklamationsunderlag 
som fanns tillhanda var så pass bristfälligt att förslag till åtgärder mot dessa inte gick att 
frambringa. Att istället för att göra granskningen av reklamationerna fick projektet inrikta 
sig på att ta fram rutiner och underlag för hur reklamationshanteringen ska gå tillväga, 
vilket var projektmålet. Detta underlag ska sedan användas som grund för det vidare 
arbetet att analysera och ta fram avhjälpande åtgärder för företaget så att reklamationerna 
når de uppsatta målen. Rutinerna för hur arbetet ska fortlöpa ska vara utfört på sådant vis 
att även utomstående personer som inte är insatta i processen enkelt ska kunna få en bild 
och förstå hur reklamationsarbetet går tillväga. 
 
1.4 Beställare/mottagare 
 
Åhmans i Åhus AB 
Adress: Sandvaktaregatan 26, Åhus 
Postadress: 29635 Åhus 
Tel: 044-289905 
E-post: henning@ahmans.se 
www.ahmans.se 
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1.5 Affärsnytta 
 
I det långa loppet är tanken att detta projekt ska leda till minskade reklamationer enligt de 
uppsatta målen. Även frekvensen av missnöjda kunder som följd av de allt mer 
förekommande reklamationerna kommer att minska i omfattning. Genom att sänka antalet 
reklamationer kommer företaget att minska sina omkostnader som är kopplade till detta. 
Dessa kostnader skapar inget som helst värde utan är enbart en ren kostnad för företaget. 
Reklamationerna bidrar inte bara till kostnader, utan även till förlorad tid i form av 
omarbetning, administrativt arbete mm. Dessutom leder mycket reklamationer till att 
företagets anseende utåt försämras. Genom att minska reklamationerna kommer mer 
pengar och tid bli tillgängligt för mervärdesskapande processer, så som: 
 

• Förädling av befintliga produkter 
• Framtagning av nya produkter 
• Investeringar för att förbättra den nuvarande produktionen 
• Ökad produktivitet p.g.a. minskad omarbetningstid 

 
1.6 Intressenter 
 
Ledningens intresse i projektet är att dra ner antalet reklamationer och därtill hörande 
kostnader. Som alternativ till att ha stora kostnader för arbetet med reklamationer så kan 
företaget istället satsa dessa pengar på mer värdeskapande processer. I det långa loppet 
ser ledningen dessa processer som en del i arbetet med ständiga förbättringar, vilket är en 
del av företagets visioner. 
 
Personalen i produktionen har intresse av att minska reklamationerna p.g.a. att det är de 
som ofta får åtgärda kvalitetsbristen i form av omarbetning. Denna omarbetningstid blir en 
belastning för personalen som skulle kunna användas till att arbeta med de aktuella 
orderna istället. 
 
Kundernas intresse av att Åhmans i Åhus levererar produkter som inte innehåller 
kvalitetsbrister är stort. Eftersom fel i den levererade produkten kan leda till förseningar av 
slutinstallationen för hissen. Kunden kan få en negativ bild av företaget av de reklamationer 
som är kopplade till produkter till Åhmans i Åhus en negativ bild av företaget och det de 
levererar. 
 
Användare av hissen får ett större förtroende för att transportera sig med hiss om 
produkten innehar en god och hög kvalité. Skador och olyckor kan uppkomma till följd av 
brist i kvalitén. När det gäller hissar kan personskador med förödande konsekvenser 
inträffa om olyckan skulle vara framme. 
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1.7 SWOT-analys 
 
Styrkorna i examensarbetet är att: 
 

• Då reklamationskostnaderna varit stora för Åhmans i Åhus finns det mycket för 
företaget att vinna på projektet i tid och pengar 

• Ledningen är väl insatt i problemet med reklamationerna och kräver att någon 
förändring ska ske 

• Bra respons från de anställda i företaget under arbetets gång 
• Företaget är i en fas då de ska införa ”Lean Production”, där ständiga förbättringar 

är en viktig del 
 
Svagheterna i examensarbetet är att: 
 

• Liknande projekt har försökt införas vid tidigare tillfälle utan något resultat 
• Att vi som utomstående har dålig inblick i företaget liknande projekt tillämpas 

 
Möjligheterna med examensarbetet är att: 
 

• Mindre kvalitetsbrister innebär nöjdare kunder 
• Mer tid och pengar över till mer värdeskapande arbete 
• Underlättar arbetet med ”Lean Production” 

 
Hoten för examensarbetet är att: 
 

• Att det finns en stress i företaget som leder till att de inte tycker sig ha tid att sätta 
sig ner och tänka efter hur de kan genomföra detta arbete för att få ut något positivt 
av det 

• Det kan ta lång tid och vara svårt för de berörda inom företaget att se vitsen med att 
genomföra detta projekt 

 
1.8 Företagspresentation 
 
Åhmans i Åhus startade sin verksamhet 1860 som ett familjeföretag med inriktning mot 
möbelsnickeri. Företaget utvecklades sedan till att skapa kompletta exklusiva 
interiörslösningar för t.ex. fartyg, kontor, lyxhotell mm. 1930 startade företaget sin 
hisskorgtillverkning, vilket innebar tillverkning av hisskorg med interiör. Sedan dess har 
mer och mer av produktionen övergått till att nästan uteslutande tillverka kompletta 
hisskorgar istället för möbler och övrig tillverkning. Namnet Åhmans kommer från 
företagets grundare som hette just detta. Företaget leddes sedan av tre generationer 
Åhmans innan familjen Beyer tog över företaget. Henning Beyer som är företagets 
nuvarande VD är andra generationen Beyer i företaget. Åhmans i Åhus är idag ett företag 
med ca 45 anställda som enbart producerar produkter som är specialbeställda från den 
enskilda kunden. Detta innebär att företaget inte bedriver någon massproduktion, utan 
varje hisskorg är unik, såtillvida att mått samt interiör skiljer sig åt mellan varje korg som 
levereras. På detta vis skapas ett omväxlande arbete för de anställda. Företaget har 
fortfarande stor nytta av de kunskaper som gått i arv vad gäller arbete med olika slags 
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material så som sten, trä och metall, som krävts genom företagets historia då de 
tillverkade möbler och interiörer. Åhmans i Åhus är idag ett renodlat tillverkningsföretag 
som tillverkar hisskorgar samt interiör till dessa. 
 
1.9 Tidsplan 
 

 
Figur 1. Tidsplanering av examensarbete 
 

V 1 V 2 V 5V 4V 3 V 9V 8V 7V 6

Implementering 
av rutiner och 
blankett 

Rapportinlämning 
för opponering 

Formulering av 
projekt plan. Och 
där tillhörande 
samtal med 
företaget och 
skolan 

Inhämtning av 
bakgrundsmaterial. 
Sätta upp mål för 
projektet. Första 
mötet med 
handledare på 
skolan 

Göra 
litteraturstudie. 
Möte med 
samtlig 
personal. Skriva 
rutiner för 
arbetet. 

Fortsätta 
rutiner med 
hänsyn till möte 
med personal. 
Börja skriva på 
rapporten. 

Skriva rapport.
Implementera
rutiner och 
blankett. 
 

Skriva rapport. 
Vara stöd under 
igångkörning, 
hjälp med 
eventuella frågor 
på problem som 
upptäcks och 
rätta till detta.  

Fortsätta 
skriva på 
rapporten. 
 

Förbereda 
opponering 
och 
presentation. 
Göra pp-
presentation 
mm. 
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2 Begrepp och beteckningar som används i rapporten 
 
Kvalitetsbristkostnad – De kostnader som uppkommer på grund av att företaget gör fel, 
och därmed behöver åtgärda det. I detta begrepp inkluderas t.ex. kostnader för 
omarbetning av en detalj. I denna omarbetning finns bland annat kostnader för material, 
personal, förlorat kundförtroende, imageförluster samt en försämring av arbetsglädjen. 
Sedan tillkommer även kostnader för frakt, extra montage, administrativt arbete mm.1 
 
Intern reklamation – En reklamation som upptäcks utav personal innan det att produkt 
eller tjänst levererats. 
 
Extern reklamation – En reklamation som upptäcks av kund då produkt eller tjänst är 
levererad. 
  
”SuperOffice” – Affärssystem som främst används av försäljningsavdelningen där företaget 
lagrar kundrelaterad information så som adressuppgifter, kontakthistorik, dokument och 
mejl. 
 
”20-hundra” – Ett DOS-baserat orderhanterings- och bokföringssystem. 
 
Kroniska problem – Problem som företaget ”lär sig leva med”. Företaget ser dessa fel som 
en naturlig del av produktionen och reagerar inte när dessa sker kontinuerligt. Kroniska 
problem delas ofta upp i kända och dolda problem. De dolda problemen är okända 
problem som kan identifieras med hjälp av olika processer i företaget, t.ex. en bra 
reklamationshantering.2 

                                                 
1 Westerlund, L. (1997) s. 7 
2 Sörquist, L. (2004) s. 67ff 
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3 Teori 
 
För att få till stånd en förbättring inom ett företag krävs det att det finns en viss struktur att 
jobba efter. För att kunna genomföra ett förbättringsarbete med hjälp av dessa strukturer 
krävs det att personalen i företaget är motiverad till, och delaktig i det arbete som ska 
genomföras. 
 
3.1 Förbättringsprocess 
 
För att genomföra ett förbättringsarbete, kan olika slags teorier användas. Därför valdes att 
titta närmare på vissa av dessa teorier och modeller. Dessa teorier och modeller kan 
användas för att underlätta, och på ett mer strukturerat sätt skapa en förändringsprocess. 
För att införa ett förbättringsarbete genomgås de olika stegen: introduktion, försök, 
införande och expansion. I introduktionsfasen är problembeskrivning och att hitta 
orsakerna, samt sammanställning av dessa, de två stora uppgifterna. Två hjälpmedel som 
kan användas till att lösa uppgifterna är Ishikawa- och Paretodiagram. För att skapa 
ständiga förbättringar inom företaget är PDCA-modellen en bra metod för att säkerställa 
att detta blir ett fortlöpande arbete. På detta sätt ökar ständigt företagets kvalitet.  
 
3.1.1 Införande av en förbättringsprocess3 
 
Den kanske mest kritiska delen av ett förbättringsarbete är just uppbyggnaden och 
införandet av ett nytt system i en befintlig organisation. Om det dessutom har genomförts 
flera försök innan i företaget med att genomföra liknande projekt med dåligt resultat, är 
chansen ännu mindre att det kommer att lyckas denna gång. Detta beror på att de 
anställda blir skeptiska och tveksamma till förslaget eftersom de vid de tidigare tillfällena 
inte har fått de resultat de hade förväntat sig. Därför är förberedelserna och planeringen av 
införandet mycket viktig. Implementeringen av en förbättringsprocess kan delas in i fyra 
faser. Dessa faser är; 
 

• Introduktion: I denna fas av projektet så sker det en information med ledningen där 
det fastställs vad som ska göras och hur detta ska genomföras, för att uppnå de 
mål företaget vill med projektet. Här läggs även fram de fakta som 
förbättringsarbetet grundar sig på, och vilka metoder som kommer att användas i 
arbetet med att genomföra förbättringen. 

 
• Försök: I denna fas genomför företaget de förslag till förbättringar som har jobbats 

fram. Det sker i denna fas ett test av de projekt som ska genomföras. Resultatet av 
den fasen blir att de får praktisk erfarenhet och goda kunskaper om projektet. Dessa 
kunskaper kan användas för att förändra den negativa bilden, som ofta finns till ett 
sådant genomförande, till en något positivare. 

                                                 
3 Sörquist, L. (2004) s. 225ff 
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• Införande: Detta är den del av integreringen där förbättringsprocessen ska kopplas 
samman med hela verksamheten. Det är viktigt att företaget här tar till vara på den 
information och den erfarenhet som de får vid försöksperioden. 

 
• Expansion: I detta skede kan även leverantörer och kunder vara delaktiga för att 

effekten av förbättringen ska få större resultat. Exempel på detta kan vara att kunder 
hjälper till med att hitta lösningar på uppkomna problem. Sedan är målet att detta 
förbättringsarbete ska bli en naturlig del av det dagliga arbetet. Detta för att vara 
säker på att det är ett löpande arbete som stanna kvar i företagets verksamhet även 
i framtiden. 

 
3.1.2 Lean Production 
 
”Lean Production” är en av de produktionstrender som införs och används av flertalet 
stora företag runt om i världen. Grunderna till filosofin grundades av Toyota redan 1937, 
men kallades på den tiden för ”just-in-time”. Målet med det var att skapa en produktion 
där de bara tillverkade de bilar som såldes. Efter andra världskriget utvecklade sedan 
Toyota detta system till något som kallades för TPS (Toyota Production System). Detta 
system grundades sig på några punkter, där en av de stora punkterna som belystes var att 
minska kostnaderna genom att eliminera slöseriet. Slöseri kan exempelvis vara spill, 
feltillverkade produkter som behövs slängas under produktionsgången samt reklamationer 
från kunder på produkter som inte uppfyller de ställda kraven från kunden. Den filosofi och 
arbetsstruktur som Toyota hade arbetat fram försöktes kopieras flertalet gånger av 
västerländska företag. Det som idag kallas för ”Lean Production” är ett västerländskt 
uttryck för de filosofier och idéer som har gjort Toyota till världsledande företag inom 
bilindustrin. Arbetet går i huvudsak ut på att producera på ett resurssnålt sätt. För att 
uppnå detta krävs det att företaget hela tiden jobbar med de parametrar som ingår i ”Lean 
Production” enligt figur 2. 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Sörquist, L. (2004) s. 37ff 
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Figur 2. 5 Faktorer som påverkar införandet av ”Lean Production” 
Även i ”Lean Production” är eliminering av slöseri och förluster en central punkt. Fel, 
omarbetningar och kassationer bidrar till en stor del av det slöseri som finns i företag. 
Även reklamationer, såväl interna som externa bidrar till en stor del onödiga kostnader 
som företag har. För att ge stöd åt detta arbete använder sig ofta företag sig av olika 
verktyg som finns, t.ex. ”Fem varför?”, 5S, SMART:a mål, Ishikawadiagram, m.fl.6 
 
3.1.3 Orsakssammanställning 
 
För att genomföra ett kontinuerligt förbättringsarbete, krävs det att företaget lokaliserar de 
orsaker som resulterar i vidare problem. Ett sätt att hitta de orsaker företaget vill åt, kan 
vara att använda sig av det så kallade ”fiskbensdiagrammet”, vilket är ett annat namn för 
Ishikawadiagram. Denna metod går ut på att företaget definierar vilket problem de har på 
den stora pilen. Sedan delas problemet ofta upp i ”6 M”. Dessa ”6 M” delas upp enligt 
figur 3. När de sedan delat in problemet i de ”6 M:en” så benar de sedan upp de enskilda 
M:en till flera ben. Dessa ska då symbolisera olika möjliga orsaksfaktorer som kan ligga 
bakom det stora problemet som är det som är definierat på pilen i mitten.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 38. Ingående faktorer för att hitta orsak till problem m.h.a. Ishikawadiagram 
 
När företaget sedan anser att de har hittat vad som är den egentliga orsaken till problemet 
ska de sammanställa detta för vidare granskning. Vad gäller fördelningen av frekvensen 
inom reklamationerna så kan företaget basera sina åtgärdsbeslut på ”Paretos lag”.9Denna 
teori går ut på att de flesta av de fel som uppstår kan kopplas till ett få antal moment inom 
företaget enligt exempel figur 4. Pareto menar att så mycket som 80 % av alla fel som görs 
i ett företag kan kopplas till 20 % av de moment företaget genomför. 

                                                 
5 Sörquist, L. (2004) s. 39 
6 Westerlund, L. s.6ff 
7 Magnusson, K. Korslid, D. och Bergman, B. (2003) s. 160f 
8 Magnusson, K. Korslid, D. och Bergman, B. (2003) s. 161 
9 Magnusson, K. Korslid, D. och Bergman, B. (2003) s. 155 
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Detta innebär att 80 % av felen kan tas bort genom att åtgärda 20 % av de orsaker som 
ligger bakom problemen. Genom att utföra ett bra arbete med dokumentationen av 
reklamationer, samt ett bra arbete med att hitta orsakerna, skaffar sig företaget en god bild 
över var i företaget det uppstår flest fel. Efter en sammanställning av dessa fel och en väl 
genomarbetad åtgärdsplan kan företaget reducera sin kvalitetsbrist med 80 %, genom att 
utföra ett fåtal förändringar. 
 
 

 
Figur 4.10 Visning av hur felfrekvens normalt fördelar sig i ett företag. Några 
produkter står för den stora andelen av fel. 
 
3.1.4 Demings förbättringscykel11 
 
Denna förbättringsmodell utvecklades från början av Walter Shewhart på 1920-talet, sedan 
gjordes vissa förändringar av Edward Deming. Modellen kallas även för PDCA-modellen. 
Modellen är ett verktyg som används som en övergripande modell för hur ett 
förbättringsarbete bör gå till. För att komma igenom de olika stegen i denna modell kan 
företaget behöva använda andra modeller, t.ex. Ishikawadiagram och Paretodiagram. Även 
metoder för att skapa en högre motivation hos de anställda gentemot en sådan förändring 
tillämpas. Dessa metoder används för att få in den information som behövs för att lösa de 
problem som finns. Att arbeta efter PDCA-modellen bör vara en lösning för att komma åt 
de problem som finns i företaget, och minska antalet fel i framtiden. Arbetet med denna 
modell går ut på att skapa ett cykliskt förlopp som hela tiden upprepas för att hitta nya 
lösningar och nya förbättringsförslag. De olika delarna som ingår i PDCA-modellen är: 
 

• Planera (Plan): Den första delen i modellen går ut på att hitta vad som är 
problemet. För att komma åt grundorsaken till felet, och inte symtomen till det, kan 
företaget använda sig av den så kallade Ishikawametoden. När företaget sedan har 
gjort det så ska de fastställa de viktigaste orsakerna till att problemet uppkom, samt 
att hitta lösningar till de problem som uppstått. I detta skede av processen bör det 
även komma fram en handlingsplan, för när de olika åtgärderna ska genomföras.  

 

                                                 
10 http://www.spcforexcel.com/paretodiagram.htm 
11 Bergman, B. och Klefsjö, B. (2003) s. 211ff 

Paretodiagram 
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• Utföra (Do): I den andra fasen i processen ska de åtgärdsförslag företaget har 
kommit fram till, enligt en viss plan, utföras. I denna fas är det viktigt att de 
inblandade blir informerade och sedan utbildade på det ny arbetssätt som företaget 
inför. Detta ska göras för att skapa motivation, genom att göra de anställda mer 
delaktiga. 

 
• Följa upp (Check): Denna fas i processen vill de inblandade se att de åtgärder som 

har genomförts även ger resultat. I detta skede samlas även data in för att 
analyseras och utvärderas. Detta är något som är mycket viktigt för att de ständiga 
förbättringarna hela tiden ska kunna fortlöpa. Om denna sorts respons uteblir så 
kommer även de inblandades kreativitet och motivation till att hitta nya lösningar 
försvinna.  

 
• Förbättra (Act): De åtgärdsförslag som genomförs, delas i denna fas upp i två 

grupper, de lyckade, och de mindre lyckade. De som anses vara lyckade åtgärder 
ska genomföras fullt ut och sedan ska företaget arbeta på det nya sättet för att få 
bort de problem de hade inom det området innan. 

 
För att få ett kontinuerligt förbättringsarbete måste denna process hela tiden upprepas. Allt 
från att definiera nya problem, hitta lösningar och sedan genomföra dem. Det är på det 
sätt företaget bör arbeta för att upprätthålla det ständiga förbättringsarbetet. Som även kan 
ses på figur 5, blir kvaliteten högre ju fler varv förbättringshjulet snurrar. Om däremot de 
uppsatta rutinerna inte följs och företaget inte genomför ständiga förbättringar enligt 
Demings förbättringscykel, kommer kvaliteten att sjunka igen. Därmed förlorar de den 
nytta som de har byggt upp genom sitt arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Genom att utföra de fyra faserna i ett cirkulärt 
mönster erhålls högre kvalitet med tiden. 

Demings förbättringscykel 
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3.2 Att skapa motivation 
 
Motivation är viktigt för att få de anställda till att prestera bra. Motivationen påverkas av 
hur de anställda mår på arbetet, hur de uppfattar sin position i företaget och en rad andra 
faktorer. För att skapa motivation krävs det att företaget arbetar med de ingående faktorer 
som Maslow och Hertzberg tar upp i sina teorier. Ett enkelt sätt för företaget att skapa en 
högre motivation är att utfärda de mål företaget sätter upp med hjälp av ”SMART:a mål 
modellen”. För att få en koppling mellan dessa teorier och verkligheten, valdes att 
genomföra en intervju med Martin Persson, adjunkt i arbetspsykologi vid Högskolan i 
Kristianstad (se bilaga 3.1). Huvudsyftet med den intervjun var att få tips om hur 
motivation till en förändring kan skapas. 
 
3.2.1 Maslows behovsteori12 
 
Maslows behovsteori delar in de mänskliga behoven i fem kategorier. Dessa fem behov är i 
sin tur indelade i två grupper, bristmotiv och växtmotiv. De kategorier som ingår i 
bristmotiven är det fysiologiska behovet, trygghetsbehovet och det sociala behovet. I 
växtmotivet ingår uppskattning och självförverkligande. Maslows teori baseras på att dessa 
fem behov är ordnade efter en hierarkisk ordning. Det krävs att bristmotiven blir uppfyllda 
innan växtmotiven blir aktiverade, dvs. en person som inte har dessa behov tillfredställda 
kommer inte att känna behov av uppskattning och självförverkligande. I Maslows 
behovsteori är alltså uppskattningen och därmed respons en mycket viktig del. Detta krävs 
för att de personliga egenskaperna ska kunna utvecklas maximalt. 
 
3.2.2 Herzbergs tvåfaktorteori13 
 
Herzberg delar in människans behov precis som Maslow i två olika delar. Herzberg delar in 
dem i hygienfaktorer och motivationsfaktorer i den så kallade tvåfaktorteorin, istället för 
bristmotiv och växtmotiv som Maslow gör i behovsteorin. Herzberg tog fram denna teori 
efter att ha studerat olika arbetsplatser och vad som framkallar trivsel och vantrivsel på 
dessa. Han kom fram till att det var olika faktorer som skapar trivsel respektive vantrivsel. 
Hygienfaktorerna skapar vantrivsel då de inte finns tillgängliga, men inte trivsel då de 
finns. Motivationsfaktorerna i sin tur skapar ingen vantrivsel om de inte finns, men trivsel 
om de finns. För att det inte ska finnas vantrivsel på en arbetsplats krävs det därför att ett 
jobb t.ex. innehåller mellanmänskliga relationer, bra ledning, lön och trygghet. För att 
skapa trivsel krävs det däremot att faktorer så som personlig utveckling, ansvar, delaktighet 
och uppskattning är tillfredställda. Just dessa faktorer var något som Martin Persson ansåg 
vara de absolut viktigaste beståndsdelarna för att skapa en högre motivation till att införa 
nya system i det dagliga arbetet, såsom ett reklamationssystem. 

                                                 
12 Kaufmann, G. och Kaufmann, A. (2005) s. 53f 
13 Kaufmann, G. och Kaufmann, A. (2005) s. 69f 
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3.2.3 Arbeta mot SMART:a mål14 
 
Ett sätt att få en motiverad personal är att arbeta med så kallade SMART:s mål. Genom 
detta skapas en större förståelse mellan ledningen och den övriga personalen i företaget. 
På så vis kommer övrig personal att vara mer insatt i företagets situation och vad de 
behöver producera. Samma sak gäller på det andra hållet där ledningen blir mer insatta i 
situationen som råder bland övrig personal och hur deras arbetssituation ser ut. Genom de 
SMART:a målen skapas en realistisk och genomförbar gemensam målsättning som båda 
parter står för. På så vis skapas en mer motiverande, inflytelserik och rogivande 
arbetssituation för samtliga anställda i företaget där alla lyssnar på varandra och allas 
behov blir sedda. Var och en bokstav i SMART står för en viktig punkt som ska efterarbetas. 
De SMART:a målen står för: 
 

• S (Specifikt) – Ord som innehåller en riktning som minskning, ökning, förbättra 
och utveckla används. Ord som är diffusa i sin värdering ska undvikas. Ord som ska 
undvikas är t.ex. värna om, tillvarata och tillgodose. 

• M (Mätbart) – Lämpliga mål som är mätbara i antal enheter sätts upp. 
• A (Accepterat) – De som ska uppfylla målen ska vara delaktiga när de sätts upp. 
• R (Rimligt) – Målen som sätts upp ska vara rimliga och realistiska. Om de inte är 

det kommer målen säkerligen inte att uppfyllas heller. 
• T (Tidsbestämt) – Tidpunkten då ett mål ska vara nått fastställs i samråd med de 

inblandade i projektet. Om inte de har varit med att bestämma tidpunkten så 
kommer mindre acceptans att finnas bland de inblandade att få det klart eller att ha 
genomför en förändring till en viss tidpunkt. 

                                                 
14 Bergman, B. och Klefsjö, B. (2003) s. 409ff 
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4 Metod 
 
Vid första kontakten med Åhmans i Åhus var uppgiften att integrera företagets två 
nuvarande kvalitetssystem till ett. Efter närmre granskning av omfattningen av denna 
uppgift och en utvärdering av det material som fanns i företaget fastslogs slutligen 
uppgiften för examensarbetet. Uppgiften blev att skriva rutiner för hur 
reklamationshanteringen skulle gå tillväga i företaget. Arbetet börjades med att undersöka 
det befintliga material som fanns i företaget gällande deras reklamationshantering. Efter 
flertalet samtal och intervjuer med anställda togs det fram nya rutiner och en blankett för 
hur reklamationerna skulle hanteras. Upplägget och genomförandet av arbetet skedde med 
stöd av olika teorier gällande arbetspsykologi, kvalitetsteknik och produktionsekonomi. 
Under arbetets gång ändrades rutinerna och blanketten flertalet gånger för att i slutet 
mynna ut i de dokument som användes vid implementeringen. Implementeringen blev den 
avslutande delen i examensarbetet och innebar information och simulering hur de 
anställda skulle arbeta med reklamationsrutinerna. 
 
4.1 Inledande fas 
 
Då första kontakt togs med Åhmans i Åhus var syftet från deras sida att koppla samman 
två kvalitetssystem som funnits i företaget under en längre tid. Det ena systemet baserades 
på ISO9000 och det andra baserades på ett kvalitetssystem som LM Ericsson arbetat fram. 
Kvalitetssystemet från LM Ericsson implementerades i Åhmans i Åhus under tiden då 
företaget hade en produktionschef som hade haft en tidigare anställning på LM Ericsson. 
Inget av dessa två system hade uppdaterats de senaste åren. Åhmans i Åhus var därför i 
stort behov av rutiner för hur deras kvalitetsarbete skulle gå tillväga, vilket gällde allt arbete 
i processen. 
 
Som det såg ut på Åhmans i Åhus fanns flera olika sätt och lösningar på de arbetsuppgifter 
de hade, och de problem som kunde uppkomma under processens gång. Detta ville 
ledningen ändra på och skapa rutiner för hur arbetsgången skulle gå tillväga. På så vis 
skulle de även säkerställa en högre kvalité som varit ett problem då de sett att antalet 
reklamationer ökat och därmed kostnaderna för företaget vad gäller dessa. Då de var i 
införandefasen av ”Lean Production” ansågs det även viktigt att skapa rutiner för 
arbetsgången för att detta skulle gå att genomföra på ett resultatgivande vis. Rutinerna 
som skulle sättas upp skulle grunda sig på de två kvalitetssystem som fanns i företaget, 
men som inte användes. Helt enkelt ville Åhmans i Åhus införa ett tredje kvalitetssystem 
som skulle ersätta de andra två. 
 
Då företaget inte ansåg att de hade någon användning av att vara certifierade, exempelvis 
genom ISO, var kvalitetssystemet enbart till för internt bruk för att styra upp verksamheten. 
Företagets kunder hade inte heller något krav på att de skulle vara ISO-certifierade. 
Examensarbetet skulle mynna ut i mallar och rutiner för ett system som var mer 
lättandvänligt än de som hade funnits innan, vilka uppfattades som byråkratiska och 
svårarbetade. Eftersom rutinerna varit svårarbetade har personal handlat efter egna 
initiativ, vilket i vissa fall lett till att antalet fel och kostnaderna för dessa har ökat. 
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Kvalitetsbristkostnaderna i ett producerande företag kan uppgå till hela 10-30 % av den 
totala omsättningen. 15 Ledningen hos Åhmans i Åhus uppskattade att kostnaden för 
reklamationerna, och därmed den bristande kvaliteten var mellan 10 och 15 % av 
årsomsättningen. Men de hade inte någon fastställd säker siffra på hur stora de egentligen 
var. De visste dock att de fått in fakturor på ca 900 000 kronor under år 2006 från kunder 
som krävt ersättning kopplade till bristande kvalitet. I dessa siffror fanns antagligen ett 
stort mörkertal som gömde sig i de interna reklamationerna. Dessa reklamationer 
uppdagades inte som reklamationer i bokföringen, utan bokfördes på andra poster 
eftersom de interna felen inte sammanställts någonstans. Företaget såg bara att pengar 
förbrukats, men det fanns ingen koppling till vart de försvann. Eftersom företaget hade en 
omsättning på ca 35 miljoner år 2006 borde kvalitetsbristkostnaderna vara runt 3,5 -5 
miljoner kronor. Alltså fanns det en stor summa pengar i företaget som de inte visste vart 
tagit vägen. Framförallt visste inte företaget vad det var som orsakade dessa stora 
förluster. Ledningens mål var att minimera dessa kostnader så långt som möjligt. 
Samtidigt som ledningen var på det klara med att kvalitetsbristkostnaderna inte kunde 
elimineras, men uttalade klart att målet var att halvera dessa kostnader i ett första skede av 
reklamationshanteringsprojektet. Målet över en längre period var att minska 
kvalitetsbristkostnaderna för företaget till 0,5 % av den totala försäljningen.  
 
Examensarbetet grundade sig vid första kontakten med Åhmans i Åhus på att sätta upp 
mallar och rutiner för hur det vidare arbetet med integrationen skulle gå tillväga. Men även 
genomförande av integration med två till tre olika delar av kvalitetssystemet skulle ingå i 
examensarbetet. Vid en närmare granskning av denna uppgift framgick det tydligt att detta 
var en uppgift som nästintill var omöjlig att genomföra med den mycket vaga inblick vi 
hade i företaget, och dess kvalitetssystem. När inte ens de anställda och personalen som 
skulle ha inblick i kvalitetssystemen hade detta, och tyckte de var svårarbetade, var det inte 
direkt lättare för oss utomstående att sätta oss in i arbetsgången. Uppgiften ansågs även 
till att vara för omfattande för att genomföras på tio veckor, vilket var tillgänglig tid för 
examensarbetet. 
 
När första uppgiften avskrivits diskuterades en annan lösning fram med företaget som 
examensuppgift. Den nya lösningen baserades på den första angivna uppgiften. Men nu 
skulle inte arbetet utgå ifrån de redan befintliga kvalitetssystemen, utan istället från 
reklamationerna och underlaget som sammanställts i företaget gällande dessa (se bilaga 
1.5). Vår uppgift blev att titta på detta underlag och göra en sammanställning för att få fram 
vad som var orsaken till de många reklamationerna. För att genomföra en 
orsaksidentifiering var tanken att använda Ishikawadiagram, för att i ett senare skede sätta 
ihop detta som Paretodiagram. Efter att ha fått fram detta underlag skulle sedan en 
granskning göras på hur rutinerna såg ut i kvalitetssystemen för just dessa operationer, 
och hur de i verkligheten genomfördes. Granskningen skulle sedan ligga som grund för en 
analys, ett säkerställande och skrivande av nya rutiner för 2-3 olika områden i processen. 
Detta skulle bli en mer lättöverskådlig uppgift än vad som var slutsatsen av vad den första 
framtagna uppgiften skulle bli.  

                                                 
15 Bergman, B. och Klefsjö, B. (2003) s. 63ff 
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Efter att en granskning gjorts av det reklamationsunderlag som företaget sammanställt, 
framkom det snabbt att detta var för undermåligt för att göra vidare analyser på. Det som 
fanns med i sammanställningen som de gjort var symptom, orsak, kund, ordernr, faktura 
datum osv. Ur symptomen framgick det inte vad som verkligen var fel på produkten som 
reklamationen var gjord på. Som exempel kunde det under symptom stå ”stolpe 36902” 
eller ”nya inredningsdetaljer, Eskilstuna”. Detta sa emellertid inte något om vad det var för 
fel på den levererade produkten. Lika bristfällig var bakgrundsinformationen för orsaken. 
För ovan nämnda reklamationer var orsaken satt till ”beredarfel” respektive ”felmåttad 
korg”. Detta sa inte särskilt mycket om vad som verkligen var orsaken till att felet kunde 
uppstå. Att det var ett beredarfel talade inte om vad orsaken var till att denne gjort fel, eller 
hur felet överhuvudtaget kunde uppkomma. Samma sak gällde ”felmåttad korg”, detta 
svarade inte på vad som var orsaken till att felet kunde uppstå. Det gick helt enkelt inte att 
spåra varför fel uppkommit. För att lokalisera den ursprunglige felorsaken till de olika 
problem som lett till reklamationer kan metoden ”fem varför?”, vilken är en del av ”Lean 
Production”, vara ett stöd för företaget vid användning av Ishikawadiagram. En viktig del 
som saknades i sammanställningen som var gjord, var vad den direkta åtgärden var som 
vidtogs reklamationen. En annan del var förebyggande åtgärdsförslag för att inte samma 
fel skulle uppkomma igen. Framförallt är det den förebyggande faktorn som är viktigast. 
Det är denna faktor som förbättringsarbetet grundar sig på, så att inte samma fel uppstår 
igen. 
 
Med den undermåliga sammanställningen i beaktande valdes att gå ett steg längre och 
begränsa examensarbetet ytterliggare. Efter diskussion med Åhmans i Åhus togs det 
gemensamma beslutet att examensarbetet skulle resultera i rutiner för hur 
reklamationshanteringen på Åhmans i Åhus skulle gå tillväga. Det fanns sedan tidigare ett 
flertal rutiner för hur detta skulle skötas (se bilaga 1.3, 1.4), men ingen av dessa användes i 
någon större utsträckning. Detta var ett av det största hot som tidigare produktionschef 
framhävt i sin riskanalys som han gjorde 2005 (se bilaga 1.7), nämligen att det inte fanns 
någon tydlig policy för hur reklamationshanteringen skulle gå tillväga. Det fanns inte heller 
fastslaget vilken av dessa rutiner som gällde och därmed skulle användas. Det 
examensarbetet skulle resultera i var ett väl fungerande arbetssätt för hur en reklamation 
skulle hanteras. Företaget skulle även få en tillfredsställande sammanställning av framtida 
reklamationer för vidare arbete genom detta. För att belysa de vanligast uppkommande 
orsakerna kunde företaget sedan använda sig av en sammanställning gjord med 
Paretodiagram. Detta underlag skulle sedan ligga som grund för de åtgärder som skulle 
genomföras för att säkerställa en ökad kvalitet, och därmed minskade reklamationer. En 
tredje viktig del som det skulle resultera i, var för att företaget skulle få en korrekt summa 
på vad reklamationsärendena kostar för företaget vart år. 
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4.2 Arbetets gång 
 
Med tanke på att den slutliga uppgiftsbeskrivningen blev som den blev, inriktades arbetet 
fortsättningsvis mot att utvärdera de rutiner och övrigt underlag som redan fanns inom 
företaget vad gäller reklamationshantering. I detta arbete påträffades problem, då det fanns 
flera olika dokument som berörde hanteringen av reklamationer, vilket blev följden av att 
företaget hade två kvalitetssystem. Det fanns även en blankett (se bilaga 1.2) som skulle 
fyllas i när en reklamation kom till företaget. Denna blankett hade enligt produktionschefen 
endast använts vid ett fåtal tillfälle, och merparten av de anställda ute i produktionen hade 
inte ens sett blanketten. Om denna blankett används på ett korrekt sätt och följts upp 
enligt tidigare uppsatta rutiner (se bilaga 1.6), hade ett bättre underlag funnits tillgängligt 
för vidare arbete. Efter närmare granskning av den dåvarande blanketten i samarbete med 
några anställda i produktionen, säljare och beredare togs det tidigt fram en ny blankett, för 
att därefter kunna bygga de nya rutinerna runt denna. Detta gjordes för att på ett tidigt 
stadium få användarna delaktiga i framtagandet av det nya systemet, innehållande en ny 
blankett (se bilaga 2.1) och rutinerna i korthet (se bilaga 2.3) för reklamationshanteringen. 
 
För att få en inblick i hur företaget arbetade med reklamationshanteringen, genomfördes 
intervjuer med de anställda på kontoret, samt produktionspersonalen. Dessa intervjuer 
gjordes för att de anställda skulle få en bättre förståelse och inblick i vad projektet innebar 
för oss, samt vilken uppgift de hade i projektet. Ett annat viktigt mål med dessa intervjuer 
var att skapa förtroende bland de anställda för examensarbetet innebörd. Intervjuerna gav 
en bra bild av den reklamationshantering som företaget hade, men också att delar av de 
anställda ansåg att det inte gick att få bort de kroniska problemen. Efter samtalen med de 
anställda genomfördes en sammanställning på hur företagets hantering av interna och 
externa reklamationer skedde. 
 
De externa reklamationerna togs emot på olika sätt, t.ex. via telefon, fax, montagerapport, 
mejl eller annat kommunikationssätt. När reklamationen togs emot av kundansvarig gick 
de igenom med kund, vad som skett och vad som skulle göras för att åtgärda det 
uppkomna felet. I det flesta fall kom de inblandade överens direkt vad som skulle göras, 
och då bestämdes en direkt åtgärd för detta, som också genomfördes. I detta skede 
försökte de även att komma fram till vem som var betalningsansvarig för reklamationen. 
Därefter skrevs det ett nytt ordererkännande (se bilaga 1.9) för det som skulle nytillverkas. 
Denna order lämnades ut till produktionen som tillverkade en ny produkt som slutligen 
skickades iväg till berörd kund. Om det var mindre saker som fattades vid leverans 
skickades dessa saker utan att de dokumenterades att det hade saknats eller att det hade 
skickats några saker från företaget i efterhand. Detta ansågs vara en smidig lösning då det 
inte var sådana reklamationer som krävde att nya produkter nytillverkades. Till följd av att 
de arbetade på detta sätt med sina reklamationer skapades ett dåligt underlag för att 
sammanställa reklamationerna och därmed försöket att hitta de orsaker som var kopplade 
till dessa. Dessutom blev totalkostnaden som den enskilda reklamationen förde med sig 
sällan dokumenterad på ett riktigt sätt, vilka orsakade fel i bokföringen vad gällde 
reklamationskostnader i företaget. 
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De interna reklamationerna var sådana fel som upptäckts inom företaget under processen 
och därmed inte kommit ut till kunderna. Exempelvis kunde någon ha bockat en plåt fel 
eller någon kapat en regel fel. Detta material som då inte användes utan bara slängdes, 
blev därmed inte dokumenterat någonstans. Det fanns heller ingen dokumentering på vilka 
sorts fel och hur ofta dessa fel uppstått. De anställda löste ett sådant problem genom att 
kassera den feltillverkade detaljen, och sedan tillverka en ny. Företaget hade ingen 
lagerhantering som gjorde att den sortens spill upptäcktes, utan företaget köpte material 
när det behövdes. De hade en överblick över hur mycket materiell företaget tog emot och 
hur mycket de skickade iväg. Men pga. att det blev så mycket spill vid tillverkningen ansåg 
företaget att det blev för svårt och skilja på vad som var kopplat till den planerade 
tillverkningen, och vad som var kopplat till extra tillverkning pga. reklamationer.  
 
Merparten av de samtal som genomfördes under projektets gång var med 
kontorspersonal. Detta gjordes för att det var de som genomförde största delen av arbetet 
med hanteringen av reklamationer. Den viktigaste funktion personalen ville åt med ett nytt 
reklamationssystem var att de i framtiden skulle kunna koppla en reklamation till den 
ursprungliga ordern. Detta ansågs viktigt för att de skulle kunna följa upp de enskilda 
reklamationerna, vad gäller totalkostnad, samt orsaks- och åtgärdsbeskrivning. Personalen 
ansåg även det var viktigt att de förenklade dokumentationen och därmed uppföljningen av 
reklamationerna.  
 
Efter samråd med personal beslutades att integrera reklamationsblankett med deras 
affärssystem ”SuperOffice”, vilket ledde till att reklamationsblanketten bifogades den 
berörda ordern. Dock krävdes fortfarande att de upprättade ett ordererkännande i ”20-
hundra”. Detta behövdes dels för att det var en faktura som skulle registreras, men också 
för att ordernumret denna order fått blev reklamationens reklamationsarbetsnummer. När 
de skrev sitt ordererkännande vilket var en order på reklamationen, skrevs ordernumret för 
den ursprungliga ordern på raden ”Märke” (se bilaga 1.9). Detta gjordes för att information 
som fylldes i på raden skulle bli synlig i företagets orderstock (se bilaga 1.8). På detta vis 
kunde de se vilken ursprungsorder som den berörda reklamationen var kopplad till, något 
som inte varit möjligt tidigare, men som personal hade som förhoppning för hela 
projektet. Vid projektets start hade de enbart en överskådlig sammanställning av 
reklamationerna, men visste inte till vilken ursprunglig order som de tillhörde. Genom att 
veta vilken order som reklamationen var kopplad till kunde de sedan gå in i ”SuperOffice” 
och följa upp den bifogade reklamationsblanketten under tiden som arbete med 
reklamationen pågick.  
 
Efter att tagit fram fullständiga rutiner, flödesschema och en reklamationsblankett som 
skulle användas återstod nu att gå vidare till nästa fas i förbättringsprocessen, vilket enligt 
Lars Sörquist var försöksfasen. I denna fas skedde själva implementeringen av projektet i 
företaget som ett försök. 
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4.3 Implementering 
 
Efter det att rutiner och reklamationsblankett tagits fram, påbörjades försöksfasen. 
Implementering av rutiner och blankett gjordes i företagets system och nuvarande rutiner 
för att fungera som ett test och på så vis ge praktisk kunskap och erfarenhet av projektet. 
För att få ett tillfredställande resultat av implementeringen genomfördes denna i två steg. I 
det första steget integrerades reklamationsblanketten i Åhmans i Åhus affärssystem 
”SuperOffice”. I det andra steget informerades all personal, både kontors- och 
produktionspersonal. Informationen genomfördes för att delge de anställda den slutliga 
version av de rutiner och blankett som tagits fram under arbetets gång. 
Reklamationsblankett integrerades tidigt i ”SuperOffice” för att kontorspersonal skulle 
kunna börja använda denna direkt efter det att det andra steget av implementeringen 
genomförts. Det andra steget ansågs vara mycket viktig för att kunna genomföra 
integreringen fullt ut och för att rutiner verkligen skulle börja användas av all personal. 
Informationen skedde vid två olika tillfällen under samma dag. Denna uppdelning gjordes 
för att på bästa sätt anpassa informationens innehåll efter personalens behov. Vid det 
första informationstillfället delgavs denna till produktionspersonal där de interna rutinerna 
för hur reklamationshanteringen skulle ske. Mötet skedde på sådant vis att vi informerade 
tillsammans med produktionschef om rutinerna och reklamationsblankett, sedan fick 
berörd personal komma med invändningar och frågor som besvarades. Rutiner, 
flödesschema och reklamationsblankett gavs berörd personal vid mötets början. Kopiering 
av reklamationsblankett och utplacering av denna på arbetsstationer i produktion, skedde 
efter informationens genomförande. Vid andra tillfället genomfördes den istället med 
kontorspersonalen, där de externa rutinerna presenterades. Till följd av att de externa 
rutinerna var kopplade till företagets två affärssystem, ”SuperOffice” och ”20-hundra”, 
skedde informationen till kontorspersonal med hjälp av datorsimuleringar. För att 
genomföra dessa datorsimuleringar togs hjälp av den försäljare som ansågs vara mest 
insatt i systemen, eftersom denna varit insatt i implementeringen genom arbetets gång. 
Under de båda informationsmötena användes de flödesscheman som tidigare togs fram, 
som stöd för att förklara rutinerna runt reklamationshanteringen. 



 20

5 Resultat 
 
För att få en fungerande struktur och en hållbar kontinuitet för reklamationshanteringen, 
krävdes att fullständiga rutiner infördes, som ett resultat av den information som 
inhämtats under arbetets gång. Detta blev ett måste eftersom den gamla blanketten och 
det gamla arbetssättet ersatts av ett nytt, och därmed förändrat arbetsgången i 
hanteringen. Det stod tidigt klart att det var tvunget att finnas fullständiga rutiner där varje 
steg i hanteringen förklarades på ett ingående vis för att vara ett stöd om det uppstår 
problem med reklamationshanteringen. Därför sammanställdes en fullständig version av 
rutinerna (se bilaga 2.2). De anställda pekade också på att det skulle finnas en kortare 
version för att vara ett stöd under hanteringen. Efter samråd med personal beslutades det 
att rutinerna i korthet skulle ersättas av flödesschema (se bilaga 2.4, 2.5). Eftersom det 
funnits en rutin både för interna och en för externa reklamationer, gjordes även ett 
flödesschema för varje slags reklamation. De flödesscheman som togs fram var schema 
över hur reklamationshanteringen skulle ske och vad som skulle göras i stora drag.  
Flödesschema infördes som stöd till den fullständiga versionen av rutinerna, men skulle 
ändå kunna användas fristående av en mer van användare av systemet runt 
reklamationshanteringen. Ett flödesschemas pedagogiska grad är i de flesta fall högre än 
vad den motsvarande informationen i textform är, vilket alla inblandade i projektet var 
överens om. Dessa flödesscheman var tänkta att fungera som lathundar på alla de olika 
arbetsplatserna runt om i företaget. 
 
Resultatet av arbetet blev därför rutiner för externa och interna reklamationer (se bilaga 
2.2). En reklamationsblankett (se bilaga 2.1) togs även fram som skulle skapa underlag för 
det vidare arbetet med reklamationerna.  I rutinerna beskrevs syfte och mål från Åhmans i 
Åhus sida, vad de ville uppnå med nya rutiner och därmed ett nytt sätt att arbeta med 
rutiner. Företaget efterlyste tidigt att skapa en spårbarhet mellan reklamationen och den 
ursprungliga ordern, samt att de bokförda kostnaderna för reklamationer skulle bli mer 
verklighetsförankrade. Lösningen på de svårigheter som tidigare fanns blev att använda de 
befintliga affärssystemen i företaget, samt att integrera de nya rutinerna för 
reklamationshanteringen med dessa. Flödesschema (se bilaga 2.4, 2.5) togs även fram för 
att fungera som en enklare bild av hur rutinerna skulle ske.  
 
Externa reklamationer tas enligt rutiner emot från olika källor. Vid mottagandet används 
affärssystemet ”SuperOffice” (se figur 6). Först skrivs ordernumret in på den 
ursprungsorder reklamationen berör, på raden ”projekt”. Därefter väljs vilken ”typ” av 
dokument som ska bifogas projektet, vilket i detta fall är reklamation. På raden ”rubrik” 
skrivs vad reklamationen gäller. I nästa steg klickar mottagaren på knappen ”skapa”, detta 
innebär då att reklamationsblanketten bifogas den order som angivits på raden ”projekt”. 
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Figur 6. Ögonblicksbild av företagets affärssystem 
”SuperOffice” 
 
För att få en koppling mellan ursprungsorder och reklamationsorder kan företaget göra en 
sortering i orderstocken så att de bara ser reklamationsorder, med tillhörande 
ursprungsordernummer (se figur 7). Detta kan ske eftersom det enligt rutinerna ska fyllas i 
det ursprungliga ordernumret på raden ”märke” i ”20-hundra” (se bilaga 1.9). 
 

 
 
Figur 7. Ögonblicksbild av företagets orderstock före det att projektet implementerats. Därför syns inte 
ursprungsordernummer  i kolumn ”märke”. 
 
Ett underlag skapades genom detta arbete för att ge en bra grund till företagets vidare 
arbete med att minska antalet reklamationer och därmed kostnaderna för dessa. 
 
Under examensarbetets gång har vi fått en ökad kunskap och insikt i hur ett företags 
reklamationshantering kan gå tillväga. Utifrån detta har vi hittat möjligheter och lösningar 
till förbättringar som grundar sig i de teorier vi arbetat efter. Arbetet har givit oss en 
förståelse i hur viktigt det är att använda alla led i organisationen vid genomförandet av ett 
förbättringsarbete, för att skapa en större genomslagskraft med allas delaktighet. Vi har 
även fått en bättre förståelse och insikt i hur relationen till de personer projektet omfattat, 
har kommit att påverka resultatet av vårt arbete. 
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6 Diskussion 
 
6.1 Metoden 
 
Förslaget som Åhmans i Åhus kom med vid första kontakten med dem var en hopsättning 
av deras två nuvarande kvalitetssystem så att de skulle kunna få en struktur för hur deras 
rutiner skulle gå tillväga. Uppgiften ansåg vi vara alldeles för omfattande och svårhanterlig. 
Vi hade ingen som helst aning om var vi skulle börja för att ta itu med uppgiften. Den 
tillgängliga tiden på tio veckor för examensarbetet var en annan bit som vi ansåg var 
alldeles för snävt tilltagen för att kunna ha framgång med ett sådant projekt. Företaget själv 
räknade med att detta var en uppgift som kunde ta upp till två år att slutföra. Därför 
arbetades en ny uppgift fram tillsammans med företaget, nämligen att titta på deras 
reklamationer. Uppgiften skulle fortfarande grunda sig på första uppgiften, men nu skulle 
reklamationsunderlaget som de precis arbetat fram ligga som grund för vilka delar vi skulle 
gå in och titta på. Efter en granskning av hur deras underlag för reklamationshantering såg 
ut kunde även denna uppgift avslås. Då underlaget inte innehöll några noggrannare 
uppgifter på vad felet var, vad som orsakat felet, eller på vad för åtgärder som gjorts för att 
rätta till felet. Underlaget var helt enkelt alldeles för undermåligt för att arbeta med. 
Underlaget de gjort var en ren sammanställning som talade om att de hade reklamationer, 
men inte vad orsaken till varför reklamationerna uppkommit. Detta framfördes för Åhmans 
i Åhus, och de höll med oss fullständigt att detta var inget underlag som det gick att göra 
något vidare arbete på. De fortsatta diskussionerna som skedde med företaget mynnade ut 
i en uppgift som var att skriva rutiner för hur hanteringen av reklamationer skulle gå 
tillväga. Detta var en uppgift som både företaget och vi ansåg vara lämplig för oss att 
genomföra på tio veckor. Uppgiften var förankrad i både rent teoretiskt och praktiskt arbete 
och ansågs därför extra lämplig för oss. Detta var en uppgift som vi kunde ställas inför i 
vårt fortsatta arbetsliv. Efter att ha haft dessa problem i början av arbetet med att definiera 
projektet togs det tidigt stöd av Sörquists teori om införandet av en förbättringsprocess. 
 
När arbetet med att skriva nya rutiner för reklamationshantering skulle påbörjas, fann vi 
omgående en reklamationsblankett i deras kvalitetssystem som inte användes. Efter samtal 
med anställda framgick det att den inte användes, och att de flesta inte ens visste att den 
fanns. Blanketten innehöll en del av de bitar som vi tyckte saknades i sammanställningen 
företaget gjort, nämligen symptom, orsak och åtgärd. Slutsatsen som drogs av detta var att 
en sådan blankett behövde finnas i deras rutiner och arbetas med. Skulle en sådan blankett 
följa med reklamationen skulle även nödvändig informationen finnas tillgänglig. Samtidigt 
ansågs att ytterliggare information behövdes på blanketten för att den skulle resultera i ett 
fullgott underlag för det vidare arbetet. I ett tidigt skede valdes att ta fram en ny blankett 
innehållande ovan nämnda delar, samtidigt som ytterligare relevant information lades till 
på den som bedömdes behövas för att få ett fullgott underlag. Detta gjorde tillsammans 
med personal både ifrån kontoret och från produktionen, därför att de skulle bli mer 
delaktiga och kunna lämna sina synpunkter vad som behövdes.  
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Efter att ha genomfört den inledande fasen i arbetet med att undersöka det material som 
fanns, uppkom problem med att personal kände en viss skepsis mot ytterligare ett 
liknande arbete rörande kvaliteten. För att få råd och tips som kunde underlätta införandet 
av ett nytt system och hur en högre grad av motivation kan skapas på ett företag, togs 
kontakt med Martin Persson, adjunkt i arbetspsykologi på Högskolan Kristianstad. Martin 
pekade på några centrala delar för att lyckas med att införa ett system i en redan befintlig 
organisation (se bilaga 3.1). Efter att ha haft möte med Martin och kommit fram till vilka 
strategier som kunde användas för att skapa en högre delaktighet och därmed högre 
motivation, genomfördes de teorier som ansågs relaterade till de problem som fanns. Efter 
att ha gått igenom hur företaget arbetade med sin reklamationshantering, följde en rad 
möten med de i företaget som i framtiden skulle bli användare av systemet. Detta gjordes 
för att göra dem till problemlösare, och därmed få dem till att komma med förslag om hur 
arbetet med reklamationer borde fungera. Liknande möten genomfördes både med de som 
jobbade i produktionen och de på kontoret.  
 
Genom att skapa mer delaktighet för de anställda var tanken att motivationen till att vilja 
genomföra denna förändring skulle bli större, något som även Maslow poängterar för att 
personalen ska utveckla sina personliga egenskaper. Delaktighet, ansvar och möjlighet till 
utveckling av de personliga egenskaperna är även en viktig del enligt Herzberg för att 
trivsel ska infinna sig på arbetsplatsen. I beaktande togs även personalens synpunkter för 
att få reklamationshanteringen så lättarbetad som möjligt. Att fylla i blanketten skulle vara 
en naturlig del i deras arbete, och skulle inte kännas som en betungande uppgift som 
företaget hade behov av att få utförd. Efter det att en ny reklamationsblankett tagits fram 
gjorde bedömningen att det var mest lämpligt att utforma rutinerna runt denna. Med stöd 
av Lars Sörquist teori om införandet av en förbättringsprocess genomfördes redan i 
introduktionsfasen av projektet en presentation av den blankett som hade tagits fram 
tidigare. Detta gjordes för att höra vad de anställda hade för åsikter och funderingar kring 
denna. Samtidigt som visning av blankett genomfördes presenterades rutinerna i korthet, 
som arbetats fram parallellt med blanketten. 
 
För att sedan genomföra en implementering på ett tillfredställande vis, krävs det att lyckas 
engagera och motivera de anställda med att verkligen börja arbeta med detta. Om detta 
misslyckas är allt arbete mer eller mindre bortkastad tid. 
 
Vid implementeringen genomfördes inte simuleringarna av oss därför att vi ansåg att vi 
inte hade de kunskaper och den erfarenheten av dessa program som krävdes. Istället 
genomfördes denna simulering av en anställd med stöd av de rutiner och arbetssätt som 
arbetats fram under projektets gång. Vi stod då och förklarade arbetets gång med stöd av 
de rutiner och flödesscheman vi gjort, samtidigt som vi visade med simuleringen hur detta 
i praktiken skulle gå till väga. 
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6.2 Resultatet 
 
Resultatet som examensarbetet på Åhmans i Åhus mynnade ut i var rutiner för hur deras 
reklamationshantering skulle ske. Även en reklamationsblankett togs fram under arbetets 
gång med rutinerna. Reklamationsblanketten baserades på företagets reklamationsblankett 
3b6 som fanns i deras ISO-system men som inte användes. Reklamationsblankett 3b6 
innehöll de delar till sammanställningen så som symtom, orsak och åtgärd som vi ansåg 
saknas, men som företaget inte hade dokumenterat under deras reklamationsarbete. Men 
ytterligare information behövde införas på den så som exempelvis förebyggande 
åtgärdsförslag, och vilken ursprungsorder reklamationen var kopplad till för att den skulle 
innehålla ett fullgott underlag för det vidare arbetet. Genom att koppla samma det 
ursprungliga ordernumret till reklamationen gick det att spåra vilken order reklamationen 
härrörde från. Detta var en bit som företaget ansåg vara viktig för uppföljningen av 
reklamationerna. Reklamationsblanketten som togs fram kopplades samman med 
affärssystemet ”SuperOffice” som användes på företaget. Genom att göra detta följde 
reklamationsblanketten med ordern hela tiden i deras system, samtidigt som 
pappersarbetet underlättades då blanketten låg digitalt i deras system. Sammankopplingen 
åstadkom även så att det gick att sortera fram reklamationerna och till vilka 
ursprungsordrar dessa var kopplade till. Rutinerna som arbetades fram var omfattande och 
gick in i detalj hur det skulle arbetas med de olika momenten. På så vis ansågs de även till 
att vara tunglästa och slutsatsen drogs att det behövdes någon enklare rutinbeskrivning, 
gärna genom en eller flera bilder. Med detta i åtanke togs det fram två flödesschema, ett 
för de interna och ett för de externa reklamationerna. Flödesschemat och rutinerna var 
även de kopplade till varandra så att det gick att utgå ifrån flödesschemat och sen gå in i en 
specifik del i rutinerna och titta mer noggrant. 
 
Eftersom det fanns skepsis mot liknande arbete, blev det ett problem att motivera 
personalen till att genomföra ytterliggare försök med ett reklamationshanteringssystem.  
För att det skulle bli ett fortlöpande arbete med detta ville de anställda framförallt få 
respons på det arbete som de genomförde, vilket de vid tidigare tillfällena inte fått. Ett sätt 
att ge denna respons var enligt Martin Persson att visa på att åtgärderna som företaget 
vidtagit, var till följd av förslag från dem. Ett annat sätt kunde vara att tala om att antalet 
reklamationer minskat och kostnaderna för dem. Efter att genomfört en rad möten med 
produktionspersonal, gjordes vissa ändringar som grundade sig på de åsikter och 
erfarenheter som de delgett oss. Dessa ändringar som vidtogs efter samtalen, lades fram 
som en positiv respons till de anställda. De anställda svarade med att komma med ännu 
fler förslag till förbättringar. Detta sätt att genomföra fortlöpande förbättringar grundar sig 
på Demings förbättringscykel. Denna cykel kom att bli den enskilt viktigaste teorin som 
användes i stark koppling till de tips som fåtts av Martin Persson, i arbetet med ständiga 
förbättringar under projektet gång. 
 
Förhoppningen med resultatet är att skapa en tydligare policy och rutiner för 
reklamationshanteringen, samt förankrat dessa i organisationen. Detta var ett av de mål 
som sattes upp för examensarbetet och som grundade sig på den riskanalys som tidigare 
gjorts i företaget. De mål som ledningen satt upp, uppfyller inte kraven på SMART:a mål, 
vilket kan vara en stor anledning till att det inte arbetats mer för att uppnå dessa. 
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6.3 Framtiden 
 
De rutiner och den blankett som tagits fram genom examensarbetet är en grund för hur 
reklamationshanteringen på Åhmans i Åhus ska gå tillväga, med stora möjligheter av 
vidareutveckling. Det kommer av företaget krävas att vidare arbete sker med rutinerna och 
blanketten för att anpassa dessa till det framtida arbetssättet i företaget. Även vidare 
justeringar av materialet kommer att vara nödvändigt för att anpassa detta till hur 
verksamheten ser ut idag. Då vårt arbete avslutades med att vi implementerade rutinerna 
och reklamationsblanketten i deras arbetsrutiner, har vi inte kunnat vara med under 
igångkörningsperioden i företaget. Det är framförallt under denna period som de flesta 
problem och frågor dyker upp. Produktionschef och ekonomiansvarig kommer vara de som 
har det övergripande ansvaret för att ett bra arbete kommer ske utav 
reklamationshanteringen i framtiden. Ansvaret kommer även att ligga hos dem att göra 
justeringar så att anpassningen blir optimal till verksamheten. En god kontakt med 
anställda inom alla sektorer i företaget kommer att vara tvungen för att förbättringsarbetet 
ska bli så bra som möjligt. Kontakten bör vara dubbelriktad, på så vis att de anställda ger 
de ansvariga förslag på hur systemet ständigt kan förbättras, samt att de ansvariga 
kontinuerligt ger de anställda respons på deras förslag. Liknande kontakt bör även finnas 
med kunderna så att de kan bli en del av förbättringsarbetet på Åhmans i Åhus. Det 
kommer krävas att allt arbete sker löpande så att materialet inte blir föråldrat och tappar 
förankring i företaget.  
 
Utvärderingar bör ske löpande av hur arbetet med reklamationshanteringen fungerar och 
vad som kan behöva förändras. Resultatet av det arbete med reklamationer som de 
anställda utför, sammanställs enligt rutinerna av ekonomiansvarig. Sammanställningen 
bör ske enligt Paretodiagram där det framgår vilka fel som är orsak till den största 
kostnaden vad gäller reklamationer. Eftersom största delen av kvalitetsbristkostnaderna 
vanligtvis grundar sig i kroniska problem bör företaget satsa på att förebygga dessa istället 
för att fokusera på tillfälliga problem. Arbetet med reklamationshanteringen anses viktigt 
för att kunna slutföra företagets visioner om ständiga förbättringar som är en del av ”Lean 
Production”. 
 
Som nämndes i diskussionen av resultat är det viktigt att förankra rutinerna i hela 
organisationen. För att erhålla ett större resultat i företaget av förbättringsarbetet kommer 
det att krävas enligt Sörquists fjärde punkt i införandet av en förändringsprocess att 
leverantörer och kunder blir delaktiga i detta arbete. Detta kan vara en viktig del för det 
fortsatta kvalitetsarbetet för Åhmans i Åhus ska ge det resultat de tänkt sig. 
 
Två veckor efter den genomförda implementeringen genomfördes ett återbesök på 
Åhmans i Åhus för att få en första reflektion över hur arbetet med reklamationshanteringen 
gått. Under de första veckorna kom det in både mer och mindre bra (se bilaga 1.10) 
genomförda blanketter. Den reklamation som genomförts på ett bra sätt har även lett till 
en förändring till följd av de åtgärdsförslag som gavs. Denna väl genomförda 
reklamationsuppföljning bör företaget använda som ett bra exempel vid interna 
utbildningar, samt de positiva effekter som kan bli följden. Vid avslutande möte med 
företaget framgick det att de såg positivt och förhoppningsfullt på det fortsatta arbetet, och 
tror detta kan leda till att uppnå företagets visioner om minskade reklamationer. 
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7 Slutsats 
 
Den största svårigheten som projektet stötte på var att det tidigare hade genomförts 
flertalet liknande försök till förbättringsarbete. En av de enskilt största faktorerna enligt oss 
för att genomföra ett förbättringsarbete med gott resultat, är att styra berörda i 
organisationen till att själv bli problemlösare av uppgiften. Vi har under projektets gång 
insett vikten i att få de inblandade att bli mer delaktiga, för att på så sätt öka deras 
motivation och kreativitet. 
 
En viktig del för att sådant här arbete blir ska bli fortlöpande, är att systemet byggs med 
stöd av de åsikter de berörda i organisationen har. För att få arbetet att fortgå krävs det 
även att företaget undviker vissa fallgropar som kan infinna sig vid ett förbättringsarbete. 
T.ex. att företaget inte avsätter tillräckligt med resurser i form av tid för vidare arbete eller 
att de inblandade inte får den nödvändiga responsen ett sådant här arbete kräver. 
 
Om vårt projekt genomförs på ett bra sätt inom företaget och de därigenom dokumenterar 
alla de reklamationer som faktiskt sker inom företaget, så kommer den kända kostnaden 
för reklamationer att öka den första tiden. Detta kommer att ske pga. att företaget 
prissätter och registrerar varje reklamation, vilket innan inte gjordes, utan ”sopades under 
mattan”. På sikt väntas kostnaderna för reklamationerna minska till en följd av att företaget 
kan lokalisera, identifiera samt åtgärda de problem som finns inom företaget. 
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Bilaga 1.1: Godkännande av dokumentanvändning 2007-05-15 
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Bilaga 1.2: 3b6 reklamationsblankett 2000-10-04 
 

REKLAMATION – Underlag för korrigerande åtgärd. 
 
 
KUND. VÅR REF. DATUM. 

 
KUND REF/TEL. KUND NR. ORDER NR. 

 

 
SYMPTOM 
 
 
 
 
 
 
ORSAK 
 
 
 
 
 
 

 
ÅTGÄRD                                                                                                         ANSV.       KLART 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
BETALNINGSANSVARIG FÖR REKLAMATION 
 
Åhmans [ ]     Transportbolag [ ]     Kund [ ]      Annan: 
OKVALITETSKOSTNAD –REKLAMATION Mtrl. Tim S:a kr 
    
    
    
    
    
    
    
 
Original lämnas till produktionschef för sammanställning, korrigerande åtgärder och arkivering. 

Kopia till berörda. 
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Bilaga 1.3: Rutiner för behandling av avvikelser 2002-03-07  
 

 DEFINITION AV AVVIKELSER.  
 En produkt, tjänst eller rutin som inte uppfyller ställda krav enligt specifikation 

eller annan överenskommen och beslutad dokumentation. 
 

  Tillbud, olyckor och övriga nödläge hanteras enligt 6.4och 8.3-2. 
 
 Rutinen avser avvikelser för såväl kvalitet, miljö som arbetsmiljö. 
 
1 Avvikelser som, av respektive medarbetare, bedöms som betydande eller att 

risk för upprepning föreligger skall dokumenteras på förbättrings-
/avvikelserapport  

 Bl NR K7.2-02. 
 
1.1 Rapporten lämnas till respektive avdelningsansvarig för beslut om korrigerande 

åtgärd, och eventuellt förebyggande åtgärd, vilket dokumenteras på rapporten. 
 

  Kopia av förbättrings-/avvikelserapporten lämnas till samordningen. 
 
1.2 Genomförd åtgärd dokumenteras på rapporten av utsedd ansvarig. 
 
1.3 Uppföljning av att beslutad korrigerande åtgärd blivit genomförd och fått 

avsedd effekt utförs. 
 

  Ansvarig: Samordnare. 
 
2 Avvikande material eller produkter som upptäcks, såväl tillverkade som inköpta, 

skall märkas som ”avvikande material/produkt” med separat märklapp av 
respektive medarbetare eller efter beslut av avdelningsansvarig. 

 
2.1 Avdelningsansvarig fattar beslut om åtgärd och eventuellt korrigerande åtgärd 

och dokumenterar detta på förbättrings-/avvikelserapport Bl NR K7.2-02 när 
detta bedöms relevant och till värde för verksamheten. 

 

  Genomförd åtgärd (justera, omklassa, kassera, etc.) dokumenteras enligt  
  ordinarie rutiner eller på separat märklapp. 
 

  Vid justering skall material/produkt genomgå ny kontroll. 
 

  Vid upprättande av förbättrings-/avvikelserapport lämnas kopia till  
  samordnare. 
 
2.2 Uppföljning av att beslutad korrigerande åtgärd blivit genomförd och fått 

avsedd effekt utförs. 
 

  Ansvarig: Samordnare. 
 
3 Samtliga avvikelser sammanställs månadsvis för redovisning till ledning och all 

personal samt till 8.4-1 Analys av information ”analys av data” som underlag till 
8.5-1 Ständiga förbättringar. 

 

  Ansvarig: Samordnare. 
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Bilaga 1.4: Reklamationshantering 2007-03-05 

 2007-03-05/IP/TS 
Okvalitékostnader 
 

- Externa 
o Fakturor från kunder 
o Mail/fax/telefon från kunder med reklamationer 
o Info från extern montör 

 
- Interna 

o Uppstår på grund av fel gjorda av försäljning 
o Uppstår på grund av fel gjorda av beredning 
o Uppstår på grund av fel gjorda i produktion/montage 

 
Hur ska TS/IP få reda på reklamationer? 
 
Så snart en reklamation >5000:-- kommer till företagets kännedom skall detta meddelas TS 
och IP via mail. Gäller samtliga reklamationer. 
 
Reklamationer <5000 meddelas endast TS. 
 

- Externa 
o Kopia på faktura från kunden lämnas till TS och IP 
o Kopia på reklamationsorder som registreras in i 20H lämnas till TS  med ett 

förtydligande av vad som skett. 
 

- Interna 
o Den som upptäcker felet meddelar TS. 
o TS  sammanställer underlag, tar beslut om åtgärd samt dokumenterar. 
o Åtgärdsplan läggs upp för återkommande systemfel. 

 
Kopior av samtliga externa och interna reklamationer arkiveras av TS i en pärm i hans rum. 
 
IP sammanställer en gång per månad kostnaderna för reklamationerna. 
 
På veckoinformationerna till personalen informeras om alla större reklamationer (>5.000:--
) samt om återkommande systemfel. 
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Bilaga 1.5: Reklamationssammanställning 2007-04-12 
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Bilaga 1.6: Exempel på reklamationsuppföljning 2005-01-05 
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Bilaga 1.7: Riskanalys för tidigare reklamationsprojekt 2005-05-10 
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Bilaga 1.8: Ögonblicksbild av orderstocken 2007-05-16 
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Bilaga 1.9: Exempel på ordererkännande 2007-03-13 
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Bilaga 1.10: Genomförd reklamationsuppföljning 2007-06-01 
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Bilaga 2.1: Framtagen reklamationsblankett 2007-05-10 
 

Reklamationshanteringsblankett 070510 
 
Ursprungligt ordernr:  
Reklamationsarbetsnr:  
Reklamationstyp: Extern [  ] Intern  [  ] 
 
 Datum Sign 
Upptäckande av fel:   
Mottagande av reklamation:   
Direkt åtgärd:   
Genomförande av åtgärdsförslag:   
 
Extern (fylls endast i vid extern reklamation) 
Kund:  Kundnr: 
Kund ref/tel:  Vår ref/tel: 
 
Intern (fylls endast i vid intern reklamation) 
Plats i process där fel upptäcks: 
 
SYMPTOM (Vad är fel på produkten? Ifylles av den som upptäcker felet) 
 

 
ORSAK (Varför har symptomen uppkommit? ) 
 

 
DIREKT ÅTGÄRD (Vad görs för att lösa problemet? Ifylles av den som tar beslutet) 

 

 
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDSFÖRSLAG för att förhindra uppkomst av liknande fel 
 

 
 
BETALNINGSANSVARIG FÖR REKLAMATION 
 
Åhmans [ ]     Transportbolag [ ]     Kund [ ]      Annan: 
KVALITETSBRISTKOSTNAD –REKLAMATION Mtrl. Tim S:a kr 
Beredning (Beredare fyller i tid för omberedning)    
Material (Fylls i vid användning av extramaterial)    
Arbetskostnad (Fylls i av produktionspersonal)    
Frakt (Fylls i av försäljare)    
Montage (Extra montagekostnad, fylls i av försäljare)    
Övrigt (Vad?)    
Summa (Summering sker av ekonomiansvarig)    
Original lämnas till produktionschef för sammanställning, korrigerande åtgärder och arkivering. Kopia till berörda. 
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Bilaga 2.2: Fullständig version av reklamationsrutiner 2007-05-10 
 

Rutiner för reklamationshantering 070510 
 
1. Inledning 
 
Reklamationer är inte en mervärdeskapande process utan enbart en kostnad både vad 
gäller tid och pengar för företaget. För att minska frekvensen och konsekvenserna av 
reklamationerna är det av stor vikt att fel som leder till reklamationer kan upptäckas så fort 
som möjligt i processen. Kostnaderna att rätta till ett uppkommet fel ökar med tio gånger 
för vart steg i processen som produkten går igenom (planering – utveckling – tillverkning - 
användande). 
 
2. Syfte 
 
Syftet med att använda rutiner vid hantering av reklamationer är för företaget att alla 
inblandade ska ha ett liknande arbetssätt. Underlaget som behövs för att genomföra 
förbättringsarbete är symptom, orsak, åtgärd och förebyggande åtgärdsförslag. Underlaget 
som detta utmynnar i, ska användas för att vidta åtgärder som ska leda till mindre 
reklamationer, och därmed mindre kostnader för företaget. 
 
3. Mål 
 
Målen med reklamationsarbetet för Åhmans i Åhus är att: 
 

• På kort sikt minska antalet reklamationer med 50 procent 
• På lång sikt minska kostnaden för reklamationer så att de inte överstiger 0,5 % av 

försäljningen 
 
4. Affärsnytta 
 
Alla externa reklamationer innebär negativ publicitet för företaget. Externa reklamationer 
medför alltid mer eller mindre missnöjda kunder, som i slutändan t.o.m. kan leda till 
förlorade kunder. Genom att sänka antalet reklamationer kommer företaget att minska sina 
totalkostnader som är kopplade till reklamationshanteringen. Reklamationerna bidrar inte 
bara till kostnader, utan även till förlorad tid i form av omarbetning, administrativt arbete 
mm. Genom att minska reklamationerna kommer mer pengar och tid bli tillgängligt för 
mervärdesskapande processer, så som: 
 

• Förädling av befintliga produkter 
• Framtagning av nya produkter 
• Investeringar för att förbättra den nuvarande produktionen 
• Ökad produktivitet p.g.a. minskad omarbetningstid 
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5. Rutiner för reklamationshantering 
 
Rutinerna omfattar både interna och externa reklamationer, vilket alltså omfattar alla 
produkter och tjänster som tillhandahålls av Åhmans i Åhus. 
 
5.1 Extern reklamation 
 
Extern reklamation innebär en reklamation som upptäcks av kund eller montör då produkt 
eller tjänst är levererad av Åhmans i Åhus. 
 
Ansvarig för den externa reklamationen är alltid försäljare, oavsett vem som är 
reklamationsmottagare. 
 
5.1.1 Mottagande av reklamation 
 
Åhmans i Åhus tar emot reklamationen från externa källor via telefon, fax, brev, mejl eller 
genom montagerapport. Företrädesvis bör Åhmans i Åhus sträva efter att ta emot 
reklamationer via telefon då det är lättare för reklamationsmottagaren som antingen består 
av försäljare eller beredare av berörd produkt att föra en dialog och inhämta nödvändig 
information från kund. Dock bör alltid någon form av skriftlig dokumentation finnas som 
bekräftelse och säkerhet över vad inblandade parter kommit överrens om, t.ex. mejl. 
  
5.1.2 Uppgift för reklamationsmottagare 
 
Reklamationsrapport ska upprättas så fort reklamation tagits emot. 
Reklamationsmottagare informerar den ansvarige försäljaren så fort en reklamation 
inkommer. Reklamationsmottagare fyller i reklamationsblankett så långt som möjligt, 
beroende på hur mycket information som mottagaren har om symptom, orsak och åtgärd. 
Blankett hämtas som bilaga i ”SuperOffice”. Kontroll av ordernr samt kunduppgifter så att 
det stämmer ska göras utav reklamationsmottagare. Om direkt åtgärd kan fastställas 
tillsammans med kund, genomförs det och dokumenteras på reklamationsblankett. Om 
ingen direkt åtgärd kan vidtas, ska kontakt tas med kund om besked inom ett dygn. Sker 
reklamationsmottagandet via mejl, fax eller genom brev ska kunden få en bekräftelse på 
mottagandet och besked snarast möjligt, att ärendet behandlas och att Åhmans i Åhus 
återkommer inom ett dygn med svar. Namn på ansvarig för hanteringen av reklamationen 
hos Åhmans i Åhus, ska finnas med på bekräftelsen som skickas till kund.  
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5.1.3 Registrering av reklamation 
 
Då en reklamation inkommer och behandlas ska denna registreras som ny order i ”20-
hundra”. Det ordernummer som tilldelas vid registrering i ”20-hundra” används sedan 
som ”reklamationsarbetsnr” på reklamationsblankett som bifogas den ursprungliga ordern 
i ”SuperOffice”. Ursprungligt ordernr fylls i på raden ”Märke” i ”20-hundra” innan 
informationen som beskriver var produkten ska levereras. Detta görs för att i orderstocken 
kunna se vilken ursprungsordern var. Om en ny order behöver beredas kopplas denna 
samman med den ursprungliga ordern i ”SuperOffice”. Är Åhmans i Åhus ansvarig för 
kostnaderna för uppkommen reklamation ska ordern 0-faktureras. Är kund ansvarig för 
kostnaderna på reklamationen, faktureras kund de uppkomna kostnaderna för Åhmans i 
Åhus. 
 
5.1.4 Betalningsansvarig/Kostnad för reklamation 
 
Är inte reklamationsmottagare försäljare, ska berörd försäljare kontaktas för att komma 
fram till kostnaden för reklamationen. Kostnaderna fylls i av försäljaren. Betalningsansvar 
för reklamationen ska framgå av ifylld reklamationsblankett. 
 
5.1.5 Uppföljning av produktionschef 
 
Då ordererkännande är utskrivet lämnas kopia på detta till produktionschef. 
Produktionschef följer upp ordererkännandet genom att gå in i ”SuperOffice” och 
utvärderar reklamationsblankett för berörd order. Vid behov kompletterar produktionschef 
reklamationsblanketten. För att hitta åtgärdsförslag till större reklamationer (>5000 kr) och 
högfrekventa reklamationer ska produktionschefen kontakta de som varit inblandade i 
ordern (försäljare, beredare och produktionspersonal). Detta kan även ske vid mindre 
reklamationer om produktionschefen anser detta nödvändigt. 
 
5.1.6 Hantering och leverans 
Hantering sker efter föreslagen åtgärd av reklamationsmottagare. T.ex. beredning av 
ny detalj och där tillhörande tillverkning. 
 
5.1.7 Avslutning och rapportering 
 
Om inte allt underlag finns tillgängligt vid reklamationsmottagandet ska detta fyllas i 
snarast av produktionschef. Produktionschef informerar ekonomiansvarig om 
inkomna reklamationer en gång per vecka. 
Ekonomiansvarig sammanställer löpande totalkostnaderna och antalet reklamationer för 
den gångna månaden. Dessa presenteras av ekonomiansvarig vid närmast kommande 
veckomöte för kontorspersonalen. Större reklamationer (>5000 kr) tas upp som enskilda 
fall och diskuteras med utgång från den reklamationsblankett som finns kopplad till 
ordern. Även återkommande systemfel belyses vid dessa möten för att hitta gemensamma 
lösningar på problemen. 
 
Produktionschefen ansvarar för att produktionspersonal delges information på 
veckomötena om antal reklamationer, kostnaden för dem samt eventuella åtgärder som 
ska genomföras för att minska reklamationsantalet och dess kostnader. 
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5.1.8 Arkivering av reklamationshandlingar 
 
Produktionschef är ansvarig för arkivering. Detta sker enligt följande: 
 

• 1 ex ordererkännande med tillhörande reklamationsblankett hos produktionschef. 
• 1 ex ordererkännande med tillhörande reklamationsblankett i ”valvet” (arkivet), 

insorterat på nytt ordernummer (reklamationsarbetsnr). 
• 1 ex reklamationsblankett arkiveras tillsammans med ordererkännande i 

ursprungsordern. 
 
5.2 Intern reklamation 
 
Intern reklamation innebär en reklamation som upptäcks av personal innan produkt eller 
tjänst levererats av Åhmans i Åhus. 
 
Ansvarig för den interna reklamationen är alltid produktionschefen, oavsett vem som 
upptäcker felet. 
 
5.2.1 Upptäckande av fel 
 
Då ett fel upptäcks i processen skrivs omedelbart en reklamationsblankett av den som 
upptäcker felet. Ifyllnaden av blanketten sker så långt som möjligt av den som upptäcker 
felet. Blankett ska finnas tillgänglig på alla arbetsstationer i produktionen.  
 
5.2.2 Åtgärdshantering 
 
Om åtgärd kan genomföras utan diskussion med produktionschef så att det fortlöpande 
arbetet av processen kan gå vidare, ska detta ske. Genomförda direkta åtgärder ska 
dokumenteras på reklamationsblanketten i fältet direkt åtgärd, samtidigt som tiden för 
omarbetning och den extra materialåtgång som reklamationen för med sig fylls i.  
Om inte direkt åtgärd kan ske, ska kontakt tas med produktionschef. 
 
5.2.3 Vidare dokumentering av reklamation 
 
När blankett är ifylld läggs den snarast möjligt i produktionschefs fack för reklamationer. 
Detta ska ske innan den pågående arbetsdagen då felet upptäckts är slut. Produktionschef 
sammanställer underlag, tar beslut om åtgärd om inte detta har kunnat ske, samt följer 
upp den påbörjade dokumentationen. Produktionschefen ansvarar för att inkommen 
dokumentation förs in digitalt i ”SuperOffice” med tillhörande order för att underlätta 
vidare hantering och dokumentering av reklamationen.  För att hitta åtgärdsförslag till 
större reklamationer (>5000 kr) och högfrekventa reklamationer ska produktionschefen 
kontakta de som varit inblandade i ordern (försäljare, beredare och produktionspersonal). 
Detta kan även ske vid mindre reklamationer om produktionschefen anser detta 
nödvändigt. 
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5.2.4 Avslutning och rapportering 
 
Om inte allt underlag finns tillgängligt vid reklamationsmottagandet ska detta fyllas i 
snarast av produktionschef. Produktionschef informerar ekonomiansvarig om 
inkomna reklamationer en gång per vecka. 
Ekonomiansvarig sammanställer löpande totalkostnaderna och antalet reklamationer för 
den gångna månaden. Dessa presenteras av ekonomiansvarig vid närmast kommande 
veckomöte för kontorspersonalen. Större reklamationer (>5000 kr) tas upp som enskilda 
fall och diskuteras med utgång från den reklamationsblankett som finns kopplad till 
ordern. Även återkommande systemfel belyses vid dessa möten för att hitta gemensamma 
lösningar på problemen. 
 
Produktionschefen ansvarar för att produktionspersonal delges information på 
veckomötena om antal reklamationer, kostnaden för dem samt eventuella åtgärder som 
ska genomföras för att minska reklamationsantalet och dess kostnader. 
 
5.2.5 Arkivering av reklamationshandlingar 
 
Produktionschef är ansvarig för arkivering. Detta sker enligt följande: 
 

• 1 ex ordererkännande med tillhörande reklamationsblankett hos produktionschef. 
• 1 ex ordererkännande med tillhörande reklamationsblankett i ”valvet” (arkivet), 

insorterat på nytt ordernummer (reklamationsarbetsnr). 
• 1 ex reklamationsblankett arkiveras tillsammans med ordererkännande i 

ursprungsordern. 
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Bilaga 2.3: Reklamationsrutiner i korthet 2007-04-28 
 

Reklamationshantering på Åhmans i Åhus 2007-04-28 
 
Denna rutin beskriver hur jobbet med reklamationer på kort och lång sikt ska ske. 
 

1. INLEDNING 
 

Då reklamationer innebär en stor kostnad för företaget, är företagets vision 
att minimera dessa. Reklamationerna leder även till missnöjda kunder i form 
av förseningar mm. För att få en överblick av hur många, hur stora och vilka 
reklamationerna i verkligheten är, krävs det att alla typer av reklamationer 
registreras, både interna och externa. 

 
2. ALLMÄNT 
 

Det är viktigt att orsakerna till reklamationerna följs upp samt vilka kostnader 
som Åhmans i Åhus drabbas av i varje enskilt reklamationsfall. Felorsaker ska 
systematiskt åtgärdas så att de inte upprepas. Då reklamationer är en form av 
avvikelse, är det av största vikt att dessa lyfts fram och åtgärdas. Detta leder 
till att företaget kan genomföra ständiga förbättringar, som är en stor del av 
”Lean Production”. Varje avvikelse bör ses som en möjlighet att förbättra 
företaget istället för något enbart negativt.  
Slutligen kan sägas att kundnytta i form av nöjd kund och egennytta i form av 
minskade onödiga kostnader bör vara en självklar ambition för alla anställda 
på Åhmans i Åhus. 

 
3. MOTTAGANDE OCH REGISTRERING 

 
Externa 
 
Hantering av reklamation görs utav ansvarig d.v.s. beredare eller försäljare av 
berörd produkt. Tas reklamationen emot av någon annan än ansvarig bör 
ärendet lämnas över till ansvarig.  
 Kundansvarig bifogar reklamationsblankett till ordern i ”SuperOffice”. Detta 
för att reklamationsarbetet lätt ska kunna följas upp och dokumenteras, 
samtidigt som underlag på så sätt kan skapas för orsaker, åtgärder och 
förebyggande arbete. Blanketten fylls i så långt som möjligt vid 
reklamationsmottagandet och kompletteras sedan under tiden arbetet sker 
med denna.  
Ordererkännande lämnas till produktionschef för vidare ifyllnad. Då denna 
saknar underlag för att fylla i reklamationsblanketten fullständigt görs detta 
tillsammans med respektive kundansvarig.  



 46

Interna 
 
Den som upptäcker fel fyller omedelbart i reklamationsblanketten så långt 
som möjligt och meddelar samtidigt produktionschef om detta och 
överlämnar berörd blankett.  
Om åtgärden kan genomföras utan diskussion med produktionschef, ska den 
genomföras direkt och dokumenteras på reklamationsblanketten i fältet direkt 
åtgärd, samtidigt som tiden för omarbetning fylls i.  
produktionschef sammanställer underlag, tar beslut om åtgärd samt följer 
upp den påbörjade dokumentationen. 
 

4. HANTERING OCH LEVERANS 
 

Hantering sker efter fastslaget åtgärdsförslag. T.ex. beredning av ny detalj och 
där tillhörande tillverkning. 

 
5. AVSLUTNING OCH RAPPORTERING 

 
Kopior av samtliga externa och interna reklamationsblanketter med där 
tillhörande ordererkännande arkiveras av produktionschef i pärm i hans rum, 
samt i arkivet tillsammans med berörd order. Produktionschef informerar 
ekonomiansvarig löpande om det reklamationsunderlag som fås in. 
Ekonomiansvarig sammanställer en gång per månad kostnaderna och antalet 
reklamationer för den gångna månaden. Dessa uppgifter presenteras och 
diskuteras vid närmast kommande veckomöte. Större reklamationer (>5000 
kr) tas upp som enskilda fall och diskuteras med utgång från den 
reklamationsblankett som finns kopplad till ordern. Även återkommande 
systemfel belyses vid dessa möten för att hitta gemensamma lösningar på 
problemen. 
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- Meddelar ansvarig 
efter mottagandet 

- Inhämta nödvändig 
fakta om reklamation, 
för att kunna fylla i 
rekl blankett 

- Ger besked om 
vad som ska 
göras så som 
direkt åtgärd, 
återkomma 
med beslut 

- Fylla i order nr innan 
information på raden 
”Märke” i ”20-hundra” 

- Numret på den nya 
ordern blir rekl nr 

- Lämnas till 
produktionschef 

 
- Komplettering 
- Åtgärdsbeslut 
- Delge reklamationsunderlag 

till produktionspersonal vid 
veckomöte 

- Arkivering 

– Sammanställning 
– Bokföring av kostnader 
– Delge reklamationsmaterial 

till kontorspersonal vid 
veckomöte 

Ingående reklamation
 

- Fylls i av rekl 
mottagare/ansvarig 

- Bifogas ordern i 
”SuperOffice”

Bilaga 2.4: Flödesscheman för externa reklamationer 2007-05-10 
 

Kund 

Försäljare Rekl mottagare 

Ordererkännande Rekl blankett 

Produktionschef 

Ekonomiansvarig 

Info ang 
reklamation 
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Bilaga 2.5: Flödesscheman för interna reklamationer 2007-05-10 
 
 
 

Upptäckare

Produktionschef

Ekonomiansvarig

- Ifyllnad av rekl blankett 
sker så långt som möjligt 

- Överlämnas innan dagens 
slut till produktionschef 

 

- Komplettering 
- Åtgärdsbeslut 
- Delge reklamationsunderlag 

till produktionspersonal vid 
veckomöte 

- Arkivering 
 

– Sammanställning 
– Bokföring av kostnader 
– Delge reklamationsmaterial 

till kontorspersonal vid 
veckomöte 

 



 49

Bilaga 3.1: Intervju med Martin Persson 2007-04-24 
 
Kontakt togs med Martin Persson som är adjunkt i arbetspsykologi vid Högskolan i 
Kristianstad. Kontakten togs för att Martin skulle ge generella tips och råd om hur 
motivation kan skapas i ett företag genom en hög grad av delaktighet. Detta gjordes 
eftersom liknande försök till förbättringsarbete i företaget genomförts vid tidigare tillfällen 
utan något större resultat. Därmed uppstod svårigheter att skapa motivation hos de 
anställda att genomföra ett liknande arbete en gång till. 
 
Enligt Martin Persson är det förtroende som är den viktigaste faktorn, om de anställda ska 
ge ett nytt system en chans. Det är inte förtroendet till själva systemet som är det 
viktigaste, utan det är förtroendet till de personer som ska ta fram det nya systemet, och på 
vilket sätt de genomför sina arbeten. För att få en bra kontakt och uppnå ett bra resultat 
med de personer som ingår i ett arbete så krävs det att alla har förtroende till varandra. 
Med förtroende menar Martin att folk känner tillit till varandra och att de ska kunna ha 
förståelse för varandra. Även ärlighet anses vara en stor del, för att bygga upp ett 
förtroende. När någon som i detta fall kommer utifrån och ska göra förändringar i en 
organisation är det mycket viktigt att de som lägger fram förslaget och idéerna gör det på 
ett trovärdigt sätt. Under den första delen av kontakten bör även en dialog föras för att de 
inblandade parterna ska få en bättre förståelse om vilken situation de olika personerna 
sitter i inför projektet. Vad gäller delaktighet från de inblandade visas två extremfall av 
delaktighet i figur 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Motivationsnivån baseras på graden av delaktighet 
 
Den minsta graden av delaktighet är när de anställda känner sig som en ”gisslan”. Med 
detta menas med att de blir tillfrågade när ett beslut ska tas, men det är ingen som tar 
hänsyn till vad de tycker utan de bara frågar. Alltså kan de inte säga att de inte har blivit 
tillfrågade när beslutet sedan genomförs. Detta leder till ett lågt förtroende mot dem som 
tar besluten och de utelämnade får även en känsla av hopplöshet. 
 
Fullständig grad av delaktighet uppnås då den enskilda individen själv bestämmer vad som 
ska genomföras, och sedan genomför det på sitt sätt. Martin menar att fullständig 
delaktighet inte är något som ett företag ska sträva efter i alla situationer. Eftersom detta 
hade lett till att folk hade gjort precis som de ville, när som helst. Men en högre grads 
känsla av delaktighet än vad som finns i företaget idag är nog något som krävs för att de 
ska kunna genomföra liknade ändringar i företaget som detta projekt innebär då det direkt 
berör en central del av de anställdas arbete. 

Minsta delaktighet / 
”gisslan” 

Fullständig delaktighet / 
”självbestämmande” 

Låg motivation  
Hög motivation
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För att skapa en högre grad av delaktighet menar Martin att ledningen behöver dra sig 
tillbaka lite och låta de anställda vara de experter de anställda är inom sitt arbetsområde. 
Detta enligt principen att vi alla är de främsta experterna på vårt eget arbetsinnehåll. 
 
Låta de anställdas tankar och funderingar leda till diskussioner för att de själva är dem som 
kommer att beröras mest av förändringen. En central utgångspunkt är att de anställda 
måste uppleva att målet för förändringen kommer att underlätta för dem i sin strävan att 
göra ett bra jobb.   
 
Ledningen ser bara resultatet av ändringen i form av minskade reklamationer, men 
det är  de anställda som kommer få genomföra det mesta av arbetet för att ta fram 
underlag för åtgärdsförslagen. De anställda ska i sådana situationer aktivt styras så 
de är med och tar fram lösningen på hur detta problem ska lösas. Då tvingas de blir 
mer aktiva och blir automatiskt mer delaktiga i projektet.  


