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This bachelor thesis has been conducted at Atlas Copco Industrial Techniques AB in
Stockholm. Atlas Copco AB is a corporate group with businesses and customers in
over 180 countries. Within the business area industrial technique an extensive
implementation of a new system for customer complaints and requests will be
launched in 2018. The goal with the new system is to bring the company closer to the
customers and handle their issues in a better way to improve customer satisfaction.
Currently there are no standardized processes within the customer contact area,
which has caused the companies to handle complaints in different ways. This thesis
reports the identified problems with the handling of complaints and requests.
Problems such as lack of information regarding cases to handle them effectively,
unclear responsibilities in the process and difficulties to escalate a case within the
organisation.
The project resulted in six critical success factors which are recommended to be used
as a base to generate key performance indicators. Furthermore a close cooperation
with the software developers was performed in order to make the system adapted
for the customer centers. Six product characteristics and a standardized workflow
have been generated to make the complaint management more effective. It has been
investigated what customer satisfaction is from a quality management point of view
and how key performance indicators can help improving complaint management.
Finally the thesis shows that through clear processes one can ensure customer
satisfaction. The thesis states several recommendations to Atlas Copco for
implementation of the new system.
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Sammanfattning
Det här examensarbetet har genomförts på Atlas Copco Industrial Technique AB i
Stockholm, under en period på 10 veckor. Atlas Copco är ett globalt företag med
kunder i över 180 länder. Inom affärsområdet industriteknik ska man införa ett nytt
ärendehanteringssystem för reklamationer och kundförfrågningar. Målet med det nya
systemet är att det ska föra företaget närmare kunderna, hantera deras problem på ett
bättre sätt och på så vis öka kundnöjdheten.
Det fanns sedan tidigare inga enhetliga processer för reklamationshantering sådant
att alla bolag inom affärsområdet hanterar reklamationer på samma vis. Arbetet
koncentrerades till hanteringen och processerna kring reklamationshantering från
kund till säljbolag, då det är säljbolagen som först kommer i kontakt med kunden.
Det fanns identifierade problem med hur hanteringen såg ut, så som att det ofta
samlades in för lite information från kunden för att kunna utföra ett effektivt arbete,
oklara ansvarsområden i ärendehanteringen, svårigheter i att eskalera ett ärende
vidare inom organisationen.
Målet med arbetet var att kartlägga och tolka säljbolagens reklamationshantering,
beskriva och tolka deras processer. Informationen användes sedan för att identifiera
nyckeltal, produktegenskaper samt kritiska framgångsfaktorer.
För att nå målet studerades teorier kring kundhantering, kundnöjdhet, kvalitet och
begrepp kopplat till kvalitet så som kvalitetsbristkostnader. För att kunna identifiera
och skapa nyckeltal studerades även detta noggrannare. Den huvudsakliga källan till
information från företaget kom från intervjuer med personer runt om i världen som
jobbar med kundhantering och reklamationer dagligen. Detta för att anpassa det nya
systemet globalt. Informationen från intervjuerna bearbetades med hjälp av olika
verktyg för att identifiera rotorsaker till kundmissnöje och kritiska punkter i
processen. Ett annat verktyg användes för att från intervjuobjektens önskemål skapa
produktegenskaper till det nya reklamationssystemet.
När all information samlats in, analyserats och bearbetats kunde ett antal slutsatser
dras och samlas i form av sex kritiska framgångsfaktorer som kan användas som bas
till nyckeltal i det nya systemet. Vidare hölls ett samarbete med företaget som
ansvarar för framtagningen av det nya reklamationssystemet, där insamlade data
användes för att forma det nya systemet sådant att det skulle passa säljbolagens
behov. Genom kundfokuserad produktutveckling har det tagits fram
produktegenskaper för det nya ärendehanteringssystemet för att hanteringen ska
effektiviseras. Det har gjorts förändringar i hanteringen som ger kundnytta, utretts
vad kundnöjdhet inom reklamationshantering är och hur man genom utvalda
nyckeltal kan jobba med att förbättra det. Arbetet har kommit fram till att man
genom tydliga processer kan säkerställa en god kundnöjdhet. Rekommendationer har
tagit fram till Atlas Copco Industrial Technique AB för implementering i det nya
systemet.
Nyckelord: Atlas Copco, kundnöjdhet, kvalitet, nyckeltal, reklamation
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Förord
Den här rapporten är ett examensarbete på kandidatnivå som handlar om
reklamationshanteringens samband till kundnöjdhet. Det har utförts av två studenter
på Uppsala universitets högskoleingenjörsprogram i Maskinteknik i samarbete med
Atlas Copco Industrial Technique AB. Systemet har konfigurerats av
mjukvaruföretaget Mogul AB.
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare på Atlas Copco, Anders Taflin, som har
stöttat oss genom hela arbetsgången. Vidare vill vi tacka de fyra säljbolag som har
medverkat i studien med sina åsikter och önskemål, men som även tagit sig tid att ge
oss den information som gjort det möjligt att förstå deras arbetsprocesser. Vi vill
också tacka de anställda på Mogul som lyssnade på den input vi gav i den workshop
som är knutet till projektet.
Tack till ämnesgranskare David Sköld på Uppsala Universitet som har agerat
bollplank och gett konstruktiv kritik.
Uppsala, maj 2017
Maria Gabrils
Filip Hjälm Wallborg
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Terminologi
Nedan följer en utveckling av förkortningar som är återkommande i rapporten.
AC: Atlas Copco.
CC: Customer Center (sv. Säljbolag).
CM: Complaint management.
CSF: Critical Success Factor.
DOA: Dead on arrival.
GI: General Industry.
GTS: Global Ticketing System.
IT: Industrial Technique (sv. Industriteknik).
ITBA: Industrial Technique Business Area (sv. affärsområdet industriteknik).
KPI: Key Performance Indicator.
MVI: Motor Vehicle Industries.
MIR: More information requested (sv. mer information efterfrågad).
PC: Product Company (sv. Produktbolag).
QCM: Quality Claims Management.
QFD: Quality function deployment.
SLA: Service Level Agreement.
TCM: Technical Complaint Management.
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1.Inledning

1. Inledning
Kvalitetsbrister kommer alltid att finnas inom tillverkande företag och är ett ständigt
förbättringsområde. För att behålla konkurrenskraft och vara attraktiv på marknaden är
det väsentligt att ha fungerande reklamationsprocesser. Det är viktigt att man erbjuder
kunder en hållbar reklamationshantering av produkten under hela livscykeln för att
uppnå god kundnöjdhet. Annars riskerar man att tappa kundförtroende. Reklamationer
kan ses som en andra chans som kunden ger sin leverantör att rätta till tidigare problem.
Om kunden blir bemött på ett professionellt sätt och problem hanteras effektivt är
sannolikheten hög att kundförtroendet återställs. Missnöjda kunder är inte önskvärt men
att lägga resurser på reklamering av produkter kan inte anses vara förmånligt för en
verksamhet. Det kan ses som tid och pengar som istället skulle kunna läggas utveckling
av nya produkter, men har visat sig vara en viktig faktor för kundnöjdhet.

1.1. Bakgrund
Atlas Copco AB, startat 1873, består av fyra affärsområden som inriktar sig mot olika
marknader; kompressorteknik (eng. compressors), industriteknik (eng. industrial
technique), gruv-och bergbrytningsteknik (eng. mining) samt bygg-och
anläggningsteknik (eng. construction). Deras vision är att utveckla innovativa och
hållbara lösningar till kunder över hela världen då kunderna är spridda över mer än 180
länder. Inom affärsområdet industriteknik, Atlas Copco Industrial Technique AB, ska
man utveckla ett nytt reklamationssystem från det man använder i dagsläget. Projektet
är världsövergripande och innefattar divisionerna GI (General industries), MVI (Motor
Vehicle Industry) och AIS (Atlas Copco Industrial Services).

Figur 1.1 Organisationskarta över Atlas Copco

Visionen med det nya systemet är att kvalitetsavdelningen ska komma närmare
reklamationerna och kunderna för att öka kundnöjdheten. Att gå från dagens system,
Quality Claims Management (QCM), till ett nytt system som under utvecklingsfasen
1
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kallas Global Ticketing System (GTS), innefattar ett mycket omfattande
övergångsarbete. En stor utmaning i utvecklingen av det nya systemet är att anpassa det
för säljbolagen samtidigt som det ska vara nyttigt och användbart för
kvalitetsavdelningarna på produktbolagen. Tidigare har det inte varit möjligt att mäta
olika sorters nyckeltal då det inte finns verktyg för detta i systemet, men en
implementering av detta kommer att utföras. På så sätt tas den utvecklingspotential som
finns i reklamationer till vara för förbättrat kvalitetsarbete och ökad kundnöjdhet.
Information från kundreklamationer kan vara en indikator för kvalitetsutvecklingen, då
man kommer närmare kundens behov och förväntningar. Att inte ta vara på information
från kunden är slöseri på potential. Det reklamationssystem (QCM) man har på AC i
nuläget saknar gemensamt tillvägagångssätt för säljbolagen, stora brister av eskalering
av ärenden till produktbolagen samt att ärenden har fastnat i systemet. Säljbolagen har
olika processer för reklamationsärenden vilket gör att man inte kan använda det som ett
verktyg för att mäta kvalitet eller kundnöjdhet.

1.2. Problemformulering
I dagsläget finns det reklamationsprocesser (se Figur 1.2 nedan) inom säljbolagen men
man har inte ett samordnat system för detta sådant att alla bolag hanterar reklamationer
enhetligt.

Figur 1.2 Förenklad reklamationsprocess.

Den information som kan samlas av reklamationerna blir således bristfälliga eftersom
man inte mäter eller hanterar ärenden på samma sätt. Vidare har man identifierat
problem med att vissa reklamationer inte eskaleras till produktbolagsnivå, vilket kan bli
problematiskt då det är produktbolaget som kan undersöka rotorsaken. Ett exempel på
detta är av reklamationstypen DOA, då en produkt har varit dysfunktionell vid leverans
2
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eller efter max 1 timme användning. Där beräknar AC att man undgår 50 % av DOA
ärenden till kvalitetsavdelningen, vilket kan leda till att en produkts kvalitetsbrister inte
undersöks. Slutligen har ärenden fastnat i “tomrum” i systemet där ingen agerar på
ärenden vilket troligen leder till en missnöjd kund. Ett annat problem AC ser hos QCM
är att man inte kan flytta ärenden horisontellt i organisationen. Avsaknaden av
horisontell eskalering gör att ärenden av samma sort inte kan hanteras på samma enhet
eller att ett ärende inte löses trots att informationen finns på annat håll i organisationen.
Många delar av organisationen kan inte skapa mätetal eller nyckeltal då det saknas för
mycket information om produkter och data.

1.3. Mål & frågeställningar
Kan ett gemensamt system för reklamationer förbättra kundnöjdheten hos ett globalt
företag som Atlas Copco Industrial Technique AB?
För att kunna svara på huvudfrågan delas arbetet in i följande delfrågor:
● Vad finns det för kritiska punkter i reklamationshanteringen som leder till lägre
kundnöjdhet?
● Vilka produktegenskaper bör det nya systemet ha för att hantera ärenden på ett
effektivt sätt?
● Hur kan användning av nyckeltal förbättra kvalitet?
● Hur kan man förbättra reklamationshanteringen genom att anpassa
arbetsprocesserna globalt?
● Hur kan man tillfredsställa en kund genom reklamationshantering?
För att besvara dessa frågor har en litteraturstudie samt en kvalitativ studie gjorts i form
av intervjuer.
Målet med arbetet är att kartlägga och tolka olika säljbolags reklamationshantering,
beskriva hur deras processer ser ut och vad som är positivt/negativt med nuvarande
arbetssätt. Den informationen kommer sedan användas för att identifiera nyckeltal,
produktegenskaper samt kritiska framgångsfaktorer för att öka kundnöjdheten på Atlas
Copco AB.

1.4. Avgränsningar
Då införandet av det nya reklamationssystemet inte är ett tvång för alla inom
affärsområdet industriteknik har en del av produktbolagen valt att stå utanför
utvecklingen av det nya systemet. De bolag som det här examensarbetet berör kan
avläsas som de gråmarkerade i Figur 1.1. Reklamationsprocessen i sin helhet sträcker
sig från kund hela vägen upp till den gemensamma kvalitetsavdelningen men arbetet är
fokuserat på flödet från kund till säljbolagens regionala produktsupport, inte eskalering
till produktbolaget, se Figur 1.2. Rapporten kommer inte undersöka kundens
uppfattning direkt. Arbetet sträcker sig till förstudienivå och senare konceptbevis för
implementerandet av systemet. Det har valts ut fyra geografiskt spridda och strategiskt
viktiga säljbolag för Atlas Copco Industrial Technique, land 3, land 2, land 1 samt land
4. På dessa säljbolag har det sedan valts ut nyckelpersoner som är på olika sätt
involverade i reklamationshantering.
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2. Teori
Här kommer teorier som berör rapportens mål och huvudfrågor att presenteras för att
resultatet från den empiriska studien skall kunna analyseras.

2.1. Kvalitetshantering
Kvalitetsarbete har fyra avgörande faktorer enligt (Linder et al 2014) kundnöjdhet,
produktförbättringar, produktens kvalitetsnivå och reklamations (CM) effektivitet.
Kvalitetsarbete kan se olika ut i olika organisationer och som är specifikt anpassat för
deras aktiviteter och tjänster. Detta gör att det finns en uppsjö av olika arbetssätt och
teorier när det kommer till kvalitetsarbete. International Organization for
Standardisation skapade år 1987 ISO 9000 som standard för kvalitetsledningssystem.
Standarden revideras kontinuerligt för att hållas aktuell. ISO 9000:2005 består av
grundprinciperna för utformningen av ett kvalitetsledningssystem och förklarar termer
och begrepp knutna till dessa principer. En av dessa principer är kundfokus som belyser
vikten av att förstå sina kunder och att försöka överträffa deras förväntningar (Bergman
& Klefsjö 2012). Kvalitet kan definieras på många sätt men det är ändå alltid i
slutändan den graden av tillfredsställelse som kunden upplever när denne kommer i
kontakt med en produkt eller tjänst som avgör dess kvalitet (Bergman & Klefsjö 2012).

2.2. Kundnöjdhet
I boken Kvalitet från behov till användning (2012, 28) definierar författarna begreppet
kund som: “de personer eller organisationer vår verksamhet är till för”. I den
internationella standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9000:2005 definieras samma
begrepp så här: “organisation eller person som mottar en produkt”. Då kvalitetsarbete
handlar om att skapa värde för kunden är det viktigt att förstå vem eller vad denne är, så
att rätt resurser läggs på rätt ställen redan från början. För den här studien är kunden
mottagaren av Atlas Copcos produkter och tjänster. Då det är dessa företaget vill skapa
värde för är det oerhört viktigt att de bemöts och betjänas på ett sådant sätt som upplevs
positivt för kunden.
Kundnöjdhet bestäms från kundens perspektiv och hur de upplever partnerskapet,
genom att alla direkta och indirekta förmåner mäts mot de kostnader som uppkommer
(Baker et al 2001). Hur man bemöter kund vid reklamation kan avgöra kundnöjdheten.
Garding & Bruns (2015) forskning visar på att kundnöjdheten kan vara bättre efter en
incident med bra reklamationshantering än innan incidenten inträffade. Om man som ett
företag öppnar upp för reklamationer och sådan kontakt med kunder kan man öka
företagets prestation och kundnöjdhet (Garding & Bruns 2015). Om reklamation av en
produkt är nödvändig och kunden då upplever hanteringen av ärendet hanterats
bristfälligt kan det då sänka produktens kvalitet. Om man å andra sidan hanterar ett
reklamationsärende på ett tillfredsställande sätt för kunden är det troligt att kunden
sprider sin positiva uppfattning om företaget vidare. Det är även högre sannolikhet att
kunden återkommer till företaget i framtiden (Gustafsson 2009). Det anses även att
reklamationsärenden kan ge företaget en andra chans att möta kundens förväntningar
(Garding & Bruns 2015).
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Kontakten med kunden sköts vanligtvis av marknadsföringsavdelningen, det är ofta de
som hanterar kundens missnöje och startar reklamationsprocessen. Ett problem i detta är
att en stor del av den information de får ta del inte vidarebefordras till de som jobbar
med produktutvecklingen (Bergman & Klefsjö 2012). Garding och Bruns (2015)
argumenterar för att det ska vara enkelt för kund att lämna en rekommendation, annars
kommer man inte göra det då det kräver resurser från företaget medans missnöjet ökar.
Ett medeltal för kunder som föredrar att inte reklamera är 66-95% Garding & Bruns
(2015). Därav menar författarna att val av reklamationskanal är av högsta vikt för att få
kunder att reklamera varor. Tax & Brown (1998) hävdar att upp till 90-95% av alla
kunder låter bli att klaga och istället att de i tysthet byter leverantör eller “hämnas” på
leverantören genom att tala illa om företaget till andra.

2.3. Kvalitetsbristkostnader
Alla organisationer har kostnader kopplade till kvaliteten, Juran och De Feo (2010)
placerade de kvalitetskostnader en organisation vanligtvis har i tre kategorier, de följer
här nedan:
1.
Utvärdering och inspektionskostnader: Dessa kostnader kopplas samman med
inspektering av produkter/tjänster och försäkring om att eventuella brister upptäcks
innan de når kund. Exempel på sådana kostnader är inspektering av verktyg och
material i produktionen, kontrollering av produkter innan de lämnat fabriken. Genom att
vara noggrann i detta steget kan man undvika allvarliga kostnader senare i ledet.
2.
Interna felkostnader: Kostnader som uppstår i och med att företaget upptäcker att
produkter eller material avviker från de krav som är ställda på dessa innan de levereras
till kund.
3.
Externa felkostnader: De kostnader som orsakats av att en eller flera produkter
har blivit felaktiga på något sätt men där felet inte har upptäckts innan kunden tagit
emot produkten. Dessa kostnader kan uppstå i form av reklamationer, garantikostnader
men även i form av goodwill-förluster.
Bergman och Klefsjö (2012) använder ordet “kvalitetsbristkostnad” istället för
kvalitetskostnad då det senare antyder att det kvaliteten kostar mer än bristen på kvalitet
vilket de anser är fel. Vidare visar författarna genom andra studier att kostnaderna för
kvalitetsbrister uppskattas vara mellan 10-30% av företagens omsättning i Sverige. En
undersökning bekräftar att kostnaderna för kvalitetsbrister ligger mellan 10-20% och
ibland även ännu högre (Bergman och Klefsjö 2012). För att veta vilka
kvalitetsbristkostnader som finns är det viktigt att mäta och ha förståelse för vilken
inverkan sådana brister har på företagets marknadsvärde. Att välja mätetal med
avseende på kvalitet är således nödvändigt för att förbättra en verksamhets
kvalitetsbrister.

2.4. Nyckeltal
Key Performance Indicator (KPI) eller på svenska, nyckeltal, är de mätetal som
fokuserar på hur en organisation presterar inom de områden som är mest kritiska för
organisationens välmående (Parmenter 2015). Grunden i skapandet av varje nyckeltal
ska vara en så kallad kritisk framgångsfaktor (eng. Critical Success Factor). Kritiska
framgångsfaktorer är sådant i processen som måste följas varje dag. Det är viktigt att
identifiera de faktorer som påverkar de dagliga aktiviteterna på ett positivt sätt och att
sålla bort sådant som inte tillför något positivt (Parmenter 2015). Alla Kritiska
5

Examensarbete: FÖRBÄTTRING AV KUNDNÖJDHET EFTER KVALITETSBRISTER

framgångsfaktorer ska också vara SMARTa, SMART står enligt Parmenter (2015, 171)
för följande:
Specifikt: Man ska använda ord som beskriver vart man är påväg som exempelvis öka,
minska, förbättra.
Mätbart: Det man identifierat ska kunna mätas i exempelvis antal eller tid.
Accepterat: De som ska arbeta med dem måste förstå dem och veta hur de ska jobba
med dem.
Relevant: Att faktorerna ligger på en nivå som kan efterlevas i verkligheten och som
stämmer överens med det man jobbar med.
Tidsbestämt: Ska fokuseras på det som händer här och nu.
Har man identifierat de kritiska framgångsfaktorerna på detta sätt i sitt arbete kan man
med dessa skapa nyckeltal som är relevanta för sin organisation och som är
värdeskapande för kunden. Vidare menar Parmenter (2015) att ett nyckeltal ska vara
simpelt; det ska berätta vilka åtgärder som behöver göras, det ska också vara
teambaserat och inte bara knytas till en person, då arbetet bakom nyckeltalet knyts till
flera olika aktiviteter, det mäts också ofta (dygnet runt, dagligen eller veckovis). Ett
nyckeltal är inte ett finansiellt mått och mäts alltså inte i pengar. Implementering av
nyckeltal i systemet som följer ovanstående riktlinjer kan hjälpa företag med
hanteringen av kundförfrågningar/reklamationer och göra arbetet mer värdeskapande för
kunden.

2.5. Complaint management
Värdet och potentialen som kan hämtas av kunders reklamationer har ofta försummats i
kvalitetsarbetet och dess forskning. Studier har visat att det är ett mycket värdefullt sätt
att mäta prestanda på produkter men även att veta vart i produktionen eller utvecklingen
som det strategiskt sätt ska placeras resurser (Zairi, 2000). För att kontrollera att de
processer man har leder till effektivitet bör man ha nyckeltal för att mäta dessa (Linder
et al 2014). Då företag underskattar värdet av reklamationer och allt för sällan
uppmuntrar sina kunder att reklamera varor och tjänster missar man chansen att öka sin
effektivitet och kundnöjdhet (Garding & Bruns 2015). Vidare menar de att CM är en
form av defensiv marknadsföring där resultatet kan ge större marknadsandelar.
Technical complaint management (TCM) har till skillnad från CM i beaktning att
identifiera och lösa tekniska problem, vidare även hitta rotorsaken och långsiktigt
förhindra att det återkommer (Schmitt & Pfeifer, 2010). Olika steg i
reklamationshantering menar Effey & Schmitt (2011) att beroende på rotorsaken väljs
en metod av kvalitetsarbete för att vidare hitta en metod för att förhindra att händelsen
upprepas (Linder et al, 2014). Enligt empiriska studier av Linder et al (2014) har TCM
en stark relation med effektivitetsmodellen, vidare anser att det ger stora fördelar att
implementera det inom maskinverktygsindustrin då det kommer öka produktkvaliteten
avsevärt. Då en kunds reklamationer är återkommande kan det användas som en sensor
för att avgöra hur bra man möter kunden krav och förväntningar eller om det finns ett
gap. Kriterier för prioriteringar ska vara flerdimensionella och även kunna relatera till
kundernas åsikter. För att utföra ett effektivt arbete med kvalitetsbristerna är det
väsentligt att informationen i ärendet är tillräcklig (Linder et al 2014). Om man hittar
mönster i felanmälningarna kan det minska överflödigt arbete (Linder et al 2014).
Informationen och informationsöverföringen i systemet är väsentligt för långsiktig
6
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kunskapsöverföring. Detta menar Linder et al (2014) kommer konstrueras olika
beroende på företagsmodeller, om det kommer vara automatiskt, arrangerat av
kvalitetsavdelning eller av vem som helst i processen. Kunden är värdefull för företaget
och för att hantera kunden på rätt sätt bör man ha klart för sig vem kunden är och dess
inverkan på företaget.

2.6. Verktyg
QFD
Quality function development-huset är uppbyggt för kundcentrerad kvalitetsutveckling
där man utgår från kundens krav och önskemål. Efter att ha listat kundernas krav ska de
viktas mellan 1 och 5 i stigande ordning. Kundens krav formuleras om till
produktegenskaper för att anpassa produkten. Vidare görs en analys av varje
produktegenskap om de ska maximeras, minimeras eller om det är ett målvärde. Sedan
jämför man egenskaperna med varandra, korrelationen kan vara positiv eller negativ.
Produktegenskaperna ska korreleras med kundkraven, det gör man i rutnätet i mitten där
det graderas 1, 3, 9. Efter det räknas den tekniska viktningen ut som ska spegla hur
viktig produktegenskaperna är i jämförelse med varandra (Bergman & Klefsjö 2012).
Då rapporten i stort handlar om att öka kundnöjdheten är kundcentrerad
kvalitetsutveckling med hjälp av QFD att föredra. Istället för att låta den nyaste tekniken
forma det nya systemet och dess egenskaper, plockas kundens tankar och åsikter in från
början. Då projektet har utgått från att användarnas åsikter är mest väsentliga för att
systemet ska bli användarvänligt. vilket borde påverka resultatet positivt för denne.
Fiskbensdiagram
Ett fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram som det också kallas är ett verktyg inom
kvalitetsteknik som kan användas för att hitta orsaker till en viss händelse. Enligt
Bergman & Klefsjö (2012) är det ett av de sju förbättringsverktygen. De andra sex
förbättringsverktygen listas nedan:
1. Datainsamling, det görs först för att samla in information för vidare användning
med hjälp av andra verktyg.
2. Histogram, det används vid stora mängder information. Informationen kan i detta
fall delas in i olika staplar längs en tidsaxel eller liknande.
3. Paretodiagram, detta är ett verktyg för att belysa vilket problem som är störst och
då behöver hanteras först.
4. Uppdelning, detta kan göras efter datainsamling för att kategorisera
informationen för enklare hantering. Ett exempel på uppdelning skulle kunna vara
att information angående en specifik produktsort samlas i ett diagram, oavsett
från vilken kund produkten kom ifrån.
5. Sambandsdiagram, visar hur två faktorer kan påverka en viss egenskap.
6. Styrdiagram, används för att illustrera förändringar över tid.
Fiskbensdiagrammet är bäst lämpat för denna studie då den fungerar så att ett upplevt
problem definieras och orsaker till det undersöks. Där kan frågor som vad, när, varför
ställas för att bena ut vad som har orsakat en kvalitetsbrist.
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3. Metod
Arbetet delades in i två delar där en litteraturstudie utfördes samt en empirisk studie av
Atlas Copcos säljbolag.

3.1. Arbetsgång
Arbetet inleddes med en projektplan där en problemformulering fastställdes och Ganttschema upprättades, se bilagor. Fortsättningsvis granskades en förstudie av projektets
omfattning för att samla nödvändig information och kravspecifikationer från diverse
olika aktörer. Vidare påbörjades litteraturstudie inom kvalitetsområdet där
kvalitetsbegrepp och kundnöjdhet berördes. Litteraturstudien gav studien verktyg som
var användbara för att utforma en produkt efter önskemål eller krav. Genom att på
förväg granska de personer som var med i empirin som kunder var det möjligt att
använda verktyg som QFD-huset. Detta följdes av en empirisk studie i form av
intervjuer med personal på AC säljbolag som analyserades och utvärderades. Utfallet av
intervjuerna sattes i en kontext med utvalda verktyg och dess betydelse i sammanhanget
värderades utifrån andra studiers resultat hämtat från forskning om kundnöjdhet och
TCM. Vidare användes resultatet av säljbolagens krav i en workshop som utfördes med
projektets mjukvaruleverantör där systemet konfigureras. Slutligen presenterades ett
förslag på åtgärder för bolaget i form av nyckeltal i systemet för specifika roller och en
kravspecifikation mot utvecklingsprojektet. Empiri, presentationer och workshops
genomfördes på AC huvudkontor i Nacka och litteraturstudier och teori undersöktes vid
Uppsala Universitet.

3.2. Litteraturstudie
Relevant litteratur har studerats i form av böcker, vetenskapliga artiklar samt tidigare
studier inom ämnet i syfte att jämföra detta med resultatet av empirin. Lämpliga
definitioner för termer och begrepp inom koncernen men även inom kunskapsområdet
har också utförts. Litteraturen som rapporten berör innefattar sökord som Quality
management, Total quality management, Complaint management, Customer
satisfaction, Process management och Key performance indicator.

3.3. Empirisk studie
I syfte att utföra den empiriska studien analyserades den förstudie som AC gjort för det
kommande reklamationssystemet. Sedan samlades det in information och tankar från
tänkta intervjuobjekt samt från handledaren och utifrån detta skapades det ett dokument
med förslag på rubriker och frågor till intervjuerna. För att bekräfta antaganden och
teorier som tillvägagångssätt och struktur på intervjuerna diskuterades detta med
ämnesgranskaren.
3.3.1. Personer
För att intervjuerna skulle ge så relevant information som möjligt valdes ett flertal
urvalskriterier ut. Den primära och viktigaste faktorn var att personen i fråga ska jobba
på ett av koncernens säljbolag. Eftersom studien undersöker processerna från kund till
säljbolagen är detta avgörande vid val av personer för empirin. Vidare ska personerna
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ha kommit i kontakt med QCM, ett kriterium som har valts för att säkerställa den
tekniska kvaliteten av intervjuerna. För att generalisera studien av ett globalt system har
personerna valts ut efter en geografisk spridning på dess säljbolag.
Personerna som har medverkat i studien jobbar inom Industrial Technique Business
Area (ITBA) i land 2, land 3, land 1 och land 4.
Tabell 3.1, Personer som har intervjuats

3.3.2. Intervjuer
Intervjuerna hölls i två omgångar med samma intervjuobjekt i båda omgångarna. Innan
intervjuerna introducerade sig intervjuarna för intervjuobjekten via mail och förklarade
vad syftet med intervjun var, för att öka chansen till en lyckad intervju (Bryman & Bell
2015). Första omgången bestod av en ca. 30 min lång semistrukturerad intervju. Denna
intervjuform valdes för att hålla en öppen konversation och försöka förstå hur
intervjuobjekten arbetar genom att de själva belyser kritiska punkter i arbetet. På detta
sätt kunde intervjuaren ställa sig mer öppen till vad hen behövde veta och sedan urskilja
koncept och teorier från den insamlade informationen (Bryman & Bell 2015).
Intervjumetoden gjorde också så att det var öppet för information som på förväg inte
räknats med skulle delas i intervjun. Målet med empirin var att få en överblick av
processerna i reklamationshanteringen på säljbolagen samt att samla idéer och önskemål
för ett framtida system. Empirin valdes till en kvalitativ studie av fyra olika säljbolag
och en serviceenhet där intervjuer utfördes i två omgångar per telefon. Avsikten med
kvalitativa ansatser är att uttyda och förstå fenomen samt att förstå avsikter och
uppfattningar (Nyberg & Tidström 2013). En kvalitativ studietyp valdes för att den
information som empirin skulle få fram är detaljerad och för att få en helhetssyn av
nuläget. För att fånga in intervjuobjektens önskemål till GTS ställdes framtidsinriktade
frågor som kan du ge förslag på, vad är viktigt för er, skulle då X kunna göra det
enklare? I den första intervjun ställdes det öppna frågor angående arbetet i nuläget och
hur ärenden hanteras på säljbolaget idag, problem och det som fungerar bra. Det ansågs
även vara viktigt att få reda på vad det finns för önskemål för GTS och vilka
förväntningar som projektet har på sig. Följande intervjuomgång hölls för att säkerställa
att den information som tolkats var korrekt samt utrymme för kompletteringar.
Intervjumallar finns i bilagor, som Bilaga H.
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3.3.3. Bearbetning av intervjuer
Intervjuerna utfördes per telefon och spelades in för dokumentation. Efter intervjuerna
transkriberades dessa för att bearbetas och analysera innehållet. Bearbetningen började
med att ta ut nyckelord ur intervjun som det i ett senare steg skrevs en sammanfattning
av. Vidare gick man vidare med nyckelorden för att leta efter teman och hitta
intervjuområden som speglade frågeställningarna. De teman som identifierats delades
sedan in i underkategorier för att hitta gemensamma nämnare hos de olika säljbolagen.
Tabeller gjordes för att sammanställa resultatet.
3.3.4. Sammanställning
De teman som intervjuerna genererade fram valdes det ut olika verktyg och metoder för
att bearbeta informationen. Fiskbensdiagram användes för att hitta orsak till kritiska
punkter i processen. Vidare utfördes en QFD för att bearbeta kundönskemål av GTS. I
QFD:n har produktegenskaper tagits fram och jämförts med varandra för att avgöra
korrelationen dessa emellan, men även jämförts mot kundens krav för att få fram en
teknisk viktning. De tre med högst teknisk vikning har analyserats per säljbolag men
även de sex mest återkommande produktegenskaperna.

3.4. Workshop
Workshopen hölls under två dagar tillsammans med företaget Mogul, som
tillhandahåller mjukvaran och står för konstrueringen av det nya
reklamationssystemet och Anders Taflin, kvalitetschef på Atlas Copco Industrial
Technique. Det tog plats på Atlas Copco i Nacka, Sverige. Leverantören av systemet
förklarade först möjligheterna och begränsningarna med det system (JIRA) AC valt
som bas för GTS. De hade även konfigurerat ett förslag på hur systemet kan se ut, till
underlag för detta hade de använt sig av det nuvarande reklamationssystemet
(QCM). Det framgick att det nya systemet klarar av allt som det gamla hittills gjort.
Arbetsprocessen för workshopen började med att fastställa användarroller,
projekttyper, ärendetyper, (ärende) prioritering samt ärendeavslutande (resolution).
Alla olika rubriker och flöden strukturerades och ritades upp på whiteboards för att
få en visuell bild på hur det nya systemet ska fungera och för att kunna redigera dem
över tid.
3.4.1. Konfigurering av systemet
Användarroller
Användarroller fastställdes, det diskuterades vad för typer av anställda inom
företaget som kan tänkas ha olika roller i systemet. När dessa var definierade
fastställdes deras befogenheter.
Projekttyper
För att anpassa systemet för de olika sälj- och produktbolagen bestämdes det att
varje bolag kommer få en egen project type (sv. projekttyp). De olika bolagen
kommer senare att få anpassa sin projekttyp så att den passar deras arbetssätt.
Ärendetyper
Då kunder kommer in med olika förfrågningar och reklamationer fastställdes ett visst
antal ärendetyper, detta gjordes från produktbolagets håll med Anders erfarenhet
inom området och från säljbolagens sida med den data som samlats in via den
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empiriska studien. En uppsättning ärendetyper fastställdes för säljbolagen och en
uppsättning ärendetyper för eskalerade ärenden till produktbolagen.
Flödesschema
Olika flödesscheman ritades upp och fastställdes, produktbolagen och säljbolagen
arbetar på olika sätt och på olika nivåer och därför definierades deras arbetsflöden
efter deras ändamål.
Prioritering
Prioriteringssystemet togs fram baserat på hur det aktuella ärendet påverkar
säkerheten hos användaren. Vidare togs det i beaktning hur ärendet påverkar kunden,
om det är en ny produkt, ett återkommande problem eller något annat.
Resolution
För att fastställa hur ett ärende lösts togs det fram en lista på lösningstyper, med
hjälp av den insamlade informationen från intervjuerna och från Anders kunnande
inom området.
3.4.2. Framtagning av nyckeltal för dashboard
Systemlösningen som valdes för AC har en standarduppsättning av startsidan för
varje användare. Det som dashboarden kan visa är relativt begränsat därav måste ett
fåtal nyckeltal väljas ut. Man la ett förslag på utformning av nyckeltal för respektive
säljbolag efter önskemål som hämtats från empirin. Att ta fram nyckeltal gjordes
bara för säljbolag.

3.5. Metodkritik
Den generella tidsplanen för arbetet som fastställdes i gantt-schemat första veckan hölls
i stort sett under hela arbetsgången. Det som underskattades var tidsramen för
intervjustudien då tiderna behövde anpassas efter intervjuobjektens scheman samt att en
kontaktperson inte var anträffbar under en längre tid vilket ledde till att personen fick
ersättas med två andra som arbetar på samma säljbolag.
En stor del av underlaget för intervjuerna kom från de säljbolag som skulle intervjuas.
Denna informationen samlades in via mail i samband med förfrågningarna om vilka
som kunde tänka sig att delta i arbetet. Vissa säljbolag skickade ut mycket info och
tankar innan medans andra inte gav ut någon information innan själva intervjun vilket
kan ha lett till att intervjumallarna passade vissa säljbolag bättre än andra. Om en
kvantitativ studie istället för en kvalitativ hade utförts genom exempelvis en
enkätundersökning som skickats ut till anställda på de säljbolag som ingick i arbetet
hade man troligen fått in fler svar och åsikter. Resultatet hade då blivit begränsat till de
frågor som enkäten innehållet och undersökningen hade inte kunnat bli lika djupgående.
De personer som valdes ut och tackade ja till intervjuerna hade spridd engelskspråkig
nivå vilket gjorde att det uppstod olika stora språkbarriärer. De var olika insatta i
lanseringen av det nya systemet och hade olika erfarenheter av reklamationshantering,
den tekniska kompetensen varierade också.
Då alla intervjuerna genomfördes via telefon fanns det vissa begränsningar i
kommunikationen, det har dock visat sig att intervjuobjekten kan känna sig mer trygga
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när de svarar på frågor över telefon istället för ansikte mot ansikte (Bryman & Bell
2015). Intervjuerna spelades in med ett ljudupptagningsprogram och transkriberades
senare istället för att sammanfattas samtidigt som intervjuerna genomfördes. Det fanns
flera fördelar med detta, den tydligaste var möjligheten att analysera allt som sades
under intervjun. Det var en mycket tidskrävande metod, vilket var den största
nackdelen. Varje intervju tog cirka en dag att transkribera och sammanfatta.
De verktyg som användes för att bearbeta och sammanställa informationen fungerade
bra för ändamålen men arbetet med QFD-huset var tidskrävande och fick anpassas till
användningsområdet. Fiskbensdiagrammet som användes för att illustrera orsak till
kritiska punkter i processen är tydlig men är inte så beskrivande för en tredje part.
Workshopen kom in i planeringen relativt sent vilket gjorde att det inte fanns tid för
några specifika förberedelser inför denna. Själva arbetet under workshopen berörde
många punkter som låg utanför projektets avgränsningar.
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4. Resultat
Studiens resultat har delats in i fyra olika teman; Kritiska punkter, Produktegenskaper,
Förbättringar i reklamationshanteringen och konfigurering av systemet i en workshop.
En sammanfattning av alla intervjuer finns att läsa i bilagor. Kritiska punkter är en
sammanställning av intervjuerna då det frågades om den nuvarande ärendehanteringen
samt de brister som finns idag relaterat till QCM. Produktegenskaper har tagits fram
från önskemål till det nya systemet, önskemålen har använts som kundkrav i ett
kvalitetshus. Förbättringar i reklamationshanteringen är en jämförelse mellan de olika
säljbolagens mål med reklamationshanteringen. I Workshopen har all information från
intervjuerna tagits i beaktning för att GTS ska bli så användarvänligt som möjligt. Vid
konfigurationen har sammanställningen av intervjuerna som finns i bilagor setts som en
kravspecifikation.

4.1. Förbättringar i reklamationshanteringen
Säljbolagens arbetsprocesser inom reklamationer ser mycket olika ut, något som var
känt innan empirin startade. För att hitta en global process för alla säljbolag har studien
tagit fram förbättringar av reklamationshanteringen genom att jämföra vilka mål
säljbolagen har för bättre reklamationshantering. I bilagor finns det en mer utförlig
sammanfattning av mål och förbättringar för respektive säljbolag.
Land 2
Säljbolaget i land 2 har knappt använt QCM och ser därför stora skillnader i
ärendehanteringen när ett nytt system ska implementeras. Nedan är en lista på de mål de
har med GTS samt vilka förbättringsmöjligheter man ser i ett förbättrat
reklamationshanteringssystem.
● Det ska finnas en transparens i programmet, då kan man tillsammans med kunden
lösa problem och förfrågningar.
● Det ska vara lätt att spåra ett ärende och möjligheten att kunna fästa information
från exempelvis e-mail och bilder, filer med mera måste finnas.
● Flödet inom systemet ska vara mycket tydligt, de olika ansvarsområdena i ett
ärende ska vara tydligt definierade.
● Kunna möta kundens förväntningar när det kommer till hanteringstid av ett
ärende, genom att mäta tid för lösning, tid för första svar till kund.
● Kunna dokumentera kundens förväntningar och med dessa prioritera ärendet i
form av förväntad tid till lösning.
Land 1
Det säljbolag som använder QCM mest frekvent är det i land 1. De registrerar alla
inkomna reklamationer i QCM, vilket fungerar bra. Därför ser man inte lika stor
omväxling i och med implementationen av GTS. Det ses snarare som en förbättring av
systemet som ett verktyg än förändring av reklamationshanteringen. De har två mål med
projektet.
● Att kunder ska kunna registrera ett ärende själva och att det ska leda till en
nöjd kund.
● GTS ska vara ett digitalt sätt för AC att vara ledande inom industrin.
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Land 4
Säljbolaget i land 4 använder QCM på daglig basis och är generellt sett nöjda med hur
systemet och ärendehanteringen ser ut idag. Deras mål med ett nytt system är att mycket
fokuserat på att behålla QCM funktioner.
● Att kunna utföra ett seriöst kvalitetsarbete och därmed kunna arbeta minst lika
effektivt i ett framtida system som man gör i QCM idag.
● Vill ha minimum QCM funktioner.
Land 3
Säljbolaget i land 3 har tydliga mål med GTS och vill förändra arbetsprocesserna
mycket. I dagsläget använder man QCM då ett ärende ska eskaleras, det vill säga de
flesta ärenden registreras. För implementering av GTS vill man förbättra
reklamationshanteringen med systemet som ett verktyg och har nedan mål för detta.
● Klarar kundförfrågningar eller klagomål på ett strukturerat sätt.
● Tydliga nyckeltal och kunna agera efter dessa nyckeltal på begäran eller
klagomål, genom detta utforma SLA av data från nyckeltal.
● Ska transparens mot kund för att visa vart i processen deras ärende befinner sig, i
realtid, det ska vara kompatibelt med andra serviceprogram som säljbolagen
använder.
● Måste ange ett visst tidsspann för att möta kundernas förväntningar, genom att ha
ett instrument som kan mäta dessa inkommande ärenden.

4.2. Kritiska punkter
Nedan är resultatet av de kritiska punkterna som identifierats under intervjuerna.
Dessa är vanligt förekommande incidenter eller rutiner hos säljbolagen som leder till
missnöjd kund. De kritiska punkterna som leder till en missnöjd kund vid
ärendehanteringen har samlats i sex olika kategorier, se figur 4.1.
Omformatering av ärenden (eng. Reformatting cases)
Den första kategorin som identifierades på flertalet säljbolag är omformatering av
ärende från ett system till ett annat. De säljbolagen som inte använder QCM från
start i processen utan börjar hantera ärenden via telefon och email. Behöver sedan
skriva över all information i QCM då ett ärende ska eskaleras. Vilket leder till långa
handläggningstider som inte är värdeskapande aktiviteter och man tappar ofta
nödvändig information i dessa steg. Kunden får vänta även fast ärendet inte går
framåt i ärendehanteringen.
Otillräcklig information (eng. Insufficient information)
En annan samling av kritiska punkter som berör hela AC kvalitetsarbete är
otillräcklig information, som innefattar att produkten saknar synligt serienummer.
När en kund lämnar in en reklamation kan man i många fall inte avgöra när den
tillverkats. Samt att det inte finns registrerat när produkten är levererad, det går
således inte att ha med dessa produkter i någon sorts mätetal eller nyckeltal.
Allokering av ärenden (eng. Transferring cases)
Tredje kategorin anger allokering av ärenden där de kritiska punkterna berör
allokering av ärenden. Säljbolagen menar att det inte finns ett definierat arbetsflöde
som kan följas vid alla ärenden, därför behandlas ärenden olika och långa ledtider
innan ärendet hittar rätt. Kommunikation mellan enheter och ingenjörer
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dokumenteras inte, som kan innehålla väsentlig information om antingen ärendet
eller hur det kan lösas. Det leder till att kunder ofta får ge information upprepade
gånger och det har långa ledtider så kunderna får vänta.
Samarbete mellan enheter (eng. Collaboration with other units)
Fjärde samlingsbegreppet är samarbete med andra avdelningar som innehåller dålig
transparens mellan enheter där man inte ser vad de andra gör inom ett ärende. Att
informationen som flödar stundtals inte är tillräcklig för annan enhet att agera på och
att man inte kan skicka ärenden horisontellt i organisationen. Konsekvenserna för det
är långa ledtider, dubbelarbete som gör att kunden får lång väntetid och att man inte
kan informera kund vad ett ärende har för status.
Löser ej kvalitetsproblemet (eng. not solvning quality problems)
Löser ej kvalitetsproblemet är en kategori som berör ärenden där undersöknings eller
reparationskostnaderna är för höga så kund istället får en ny produkt. Ett annat
vanligt förekommande exempel är att ärenden faller mellan stolar eller då man inte
har bemanning nog sådant att ärendet inte löses. Det finns två alternativa lösningar
för dessa, det ena är att kunden får vänta en obestämd tid på en ny lösning eller den
får en ny produkt så fort en går sönder.
Oförmåga att mäta kundförväntningar (eng. unable to measure customer
expectations)
Oförmåga att mäta kundernas förväntningar innefattar kritiska punkten i processen
där det inte finns en godtycklig sökfunktion eller inte finns data att tillhandahålla.
Säljbolagen kan således inte mäta eller få ut nyckeltal som speglar verkligheten. Det
leder till att man i mindre utsträckning kan följa upp ärenden samt att det inte går att
erbjuda kunder SLA baserat på enhetens statistik.
Vidare har empirin visat att de kritiska punkterna gör att en kund blir missnöjd av
olika orsaker. Identifiering av dessa gör att det blir lättare att förstå de kritiska
punkterna. Man har sett att kunder blir missnöjda då de inte får en lösning på
problemet och samma produkt ger upprepade fel. Vidare är tidsaspekten avgörande
för kundernas nöjdhet då de blir missnöjda då man får vänta innan information ges,
ett ärende drar ut på tiden, oklar tidsram och om det är en lång reaktionstid innan
någon hanterar ärendet. Andra orsaker är då man inte möter kundens förväntningar
och då en kund måste upprepa sin reklamation flertal gånger. Slutligen samlades
andra orsaker som felaktig prissättning och felaktig leverans, de har inte tagits vidare
till analysen då de inte är kopplat till reklamationshanteringen.
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Figur 4.1. kritiska punkter i reklamationsprocessen.
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4.3. Produktegenskaper
En sammanställning av önskemålen för det nya systemet har genererat i fyra stycken
kvalitetshus, se figur 4.2–4.5. Till höger under ”user wishes” kan alla säljbolagens
önskemål för ett reklamationssystem läsas, dessa har viktats mellan 1–5. Från
önskemålen har produktegenskaper tagits fram, de har korrelerats med varandra för att
säkerställa att deras egenskaper ej hindrar varandra. Sedan har varje kundönskemål
viktats mot produktegenskaperna mellan 0 och 9. En teknisk viktning ska enligt QFD
modellen generera de egenskaper som har mest kundnytta. Nedan i tabell 4.1–4.4 finns
en sammanställning av de tre egenskaper som har fått högst viktning för respektive
säljbolag. Även vid jämförelse av dessa tabeller med varandra kan det urskiljas att en
egenskap är vanligt förekommande, den egenskapen är att alla ärenden ska innehålla
datum för skapande, lösning och stängning. Alla ärenden ska ha ett unikt nummer och
alla QCM funktioner är inkluderade i det nya systemet. Samtliga produktegenskaper
kan hittas i tabell 4.5.
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LAND 1
Nedan syns figur 4.2 som är kvalitetshuset för land 1, tabell 4.1 visar de tre
produktegenskaper som fick högst teknisk viktning.

Figur 4.2 QFD hus på GTS önskemål land 1.
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Tabell 4.1 teknisk viktning land 1.
Högst viktning Produktegenskap
1

Alla ärenden har tid och datum för skapandet, levererad lösning
och avslutande.

2

GTS har minst de egenskaper som QCM har.

3

Tidsbaserad sökfunktion/Platsbaserad sökfunktion.

Land 3
Nedan syns figur 4.3 som är kvalitetshuset för land 3, tabell 4.2 visar de tre
produktegenskaper som fick högst teknisk viktning.
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Figur 4.3 QFD hus på GTS önskemål land 3.
Tabell 4.2, teknisk viktning land 3.
Högst viktning Produktegenskap
1

Alla ärenden har tid och datum för skapandet, levererad lösning
och avslutande.

2

Alla ärenden får ett unikt ärendenummer.

3

Alla ärenden har en status och position.
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Land 4
Nedan syns figur 4.4 som är kvalitetshuset för land 4, tabell 4.3 visar de tre
produktegenskaper som fick högst teknisk viktning.

Figur 4.4 QFD hus på GTS önskemål land 4.
Tabell 4.3 teknisk viktning land 4.
Högst viktning

Produktegenskap

1

Alla ärenden har ett unikt ärendenummer.

2

GTS har minst de egenskaper som QCM har.

3

När ett ärende skapas genererar systemet en “action plan”.
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Land 2
Nedan syns figur 4.5 som är kvalitetshuset för land 2, tabell 4.4 visar de tre
produktegenskaper som fick högst teknisk viktning.

Figur 4.5 QFD hus på GTS önskemål land 2.
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Tabell 4.4 teknisk viktning land 2.
Högst viktning Produktegenskap
1

Alla ärenden har en status och position.

2

Alla ärenden har tid och datum för skapandet, levererad lösning och
avslutande.

3

Alla ärenden har ett unikt ärendenummer.

Alla produktegenskaper har noterats och jämförts med andra säljbolag. I tabell 4.5 finns
de gemensamma produktegenskaperna. Där kan man se produktegenskaper som har
hittats från alla säljbolagens QFD-hus sorterat efter antal säljbolag som de angivits i.
Där kan man urskilja att det som alla husen hade gemensamt var att alla ärenden ska
innehålla datum för skapande, lösning och stängning. Vidare var det tre säljbolag som
angav produktegenskaper sådana att de ska vara en internetbaserad portal där varje
ärende får ett unikt nummer, status och position. Tidsbaserat prioriteringssystem samt
förse användaren en lista över nyckeltal och statistik.
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Tabell 4.5 samtliga produktegenskaper.
Produktegenskap

Antal säljbolag

Alla ärenden har tid och datum för skapandet, levererad lösning och
avslutande.

4

Internetbaserad portal.
Förser användaren med nyckeltal.
Alla ärenden har ett unikt ärendenummer.
Alla ärenden har en status och position.
lösningstidsbaserat prioriteringssystem.

3

Alla ärenden har alltid en “ägare”, ägarskapet kan överlåtas till någon
annan över tid.
Portal som kan användas av både “users” och kunder.
Automatiskt genererade mail när ett ärende är avslutat eller när det byter
status.
GTS har minst de egenskaper som QCM har.
Påminnelsefunktion till ägaren av ärendet.
Extern information såsom e-mails och filer kan lagras i ärenden.

2

Systemet ska automatiskt spara ändringar
Alla anställda med åtkomst till programmet ska ha ett användar-ID.
Ska vara lätt att allokera ett ärende till andra användare eller enheter.
Tidsbaserad sökfunktion.
Platsbaserad sökfunktion.
Användarvänlig.
Användare kan redigera och bekräfta en annan användares lösning.
Alla ärenden har samma inputdata.
Ärenden skapas automatiskt från ett e-mailbaserat formulär.
Kompatibelt med andra system som används på säljbolagen.
Möjligt att spara ärenden offline.
Alla ändringar i ett ärende bokförs.
När ett ärende skapas genererar systemet en “action plan”.
Obligatoriska fält som måste fyllas i vid skapandet av ett ärende.
Obligatoriskt att bifoga bilder i ett ärende.

1

4.4. Workshop
Kritiska punkter, Produktegenskaper och Förbättringar har varit till grunden för den
kravspecifikation som togs vidare till en workshop. Workshopen resulterade i att alla
ingående delar i det kommande reklamationssystemet fastställdes. Alla tänkta projekt,
processer och flöden med dess ingående beståndsdelar definierades utifrån säljbolagens
och produktbolagens behov. Nedan följer uppbyggnaden av GTS så som det togs fram
under workshopen. Sju användarroller, sex ärendetyper, två stycken flödesscheman över
processerna, ett prioriteringssystem samt sex stycken typer av lösningsstatus.
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4.4.1. Användarroller
För att tydliggöra vem som gör vad och har befogenheter till i systemet har följande
användarroller identifierats. Det kan läsas av i figur 4.6 nedan med beskrivning av
rollen till höger. Alla användare kommer att ha en användarroll (eng. User role) sedan
kommer varje användare tilldelas Service desk customer, Service desk agent med tillägg
eller Admin.

Figur 4.6, användarroller inom säljbolagen

4.4.2. Ärendetyper
Beroende på typ av ärende som från kund till säljbolag delas de in en av sex
förutbestämda ärendetyper (eng. Issue types). Första typen är kundförfrågan (eng.
Request), denna typen är inte en reklamation. Det kan vara att kunden behöver mer
information om en specifik produkt eller tjänst. Andra typen är DOA, där placeras alla
ärenden som passar in i beskrivningen DOA “dead on arrival”, vilket är produkter som
är dysfunktionella vid leverans. Tredje ärendetypen “felsökning” (eng. Troubleshooting)
berör de ärenden där exempelvis den felaktiga produkten behöver kontrolleras för att
fastställa orsak till problem. Fjärde ärendetypen “fälttestprojekt” (eng. Field test project)
används för ärenden där man behöver prova och utvärdera produkter ute i fält, alltså i
kundmiljö. Femte typen är en så kallad “underaktivitet” (eng. Subtask), det är inte ett
nytt ärende utan en uppgift eller aktivitet kopplat till ett annat ärende. Sjätte och sista
ärendetypen är till för lokala ärenden som endast hanteras av aktuellt säljbolag och
alltså inte eskaleras vidare.
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Tabell 4.6, ärendetyp säljbolag
Nr.

Issue type:

1.

Request (sv. Kundförfrågan).

2.

DOA.

3.

Troubleshooting (sv. Felsökning).

4.

Field test project (sv. Fälttestprojekt).

5.

Subtask (sv. Underaktivitet).

6.

Local issue (sv. Lokalt ärende. Hanteras endast av aktuellt
säljbolag).

4.4.3. Flödesschema
Reklamationshanteringen har delats in i två sorters projekt efter säljbolag Projekt A och
produktbolag Projekt B. Projekt B kommer inte redovisas i den här rapporten. Det
kommer att bli 15 stycken Projekt A med tillhörande alla olika ärendetyper. Alla
inkomna reklamationer till säljbolagen kommer att bli projekt A, om ärendet behöver
eskaleras vidare kommer en kopia skickas till projekt B. Den skickade kopian hamnar
då i en inkorg hos något av de fyra produktbolagen. Dessa flödesscheman illustrerar
arbetsflöden knutna till de olika ärendetyper definierade i tabell 4.6.
Figur 4.7 är ett flödesschema som innefattar ärendetyper 1, 3, 4 & 6 där de gröna
dokumenten A1- A5 kan hittas i bilagor. De flesta typer av ärenden såsom
reklamationer och kundförfrågningar som kommer in till säljbolagen från kund följer
detta arbetsflöde. Processen börjar med att ett nytt ärende skapas och all viktig
information angående produkten eller förfrågan registreras i dokument A1. Sedan
överförs ärendet till rätt person eller grupp som börjar behandla ärendet, relevant
information kopplat till ärendet följs i löpande av personalen i dokument A2. Om
säljbolaget bedömer att ärendet inte kan lösas av dem används dokument A3 för att
registrera information och eskalera ärendet vidare till aktuellt produktbolag som kan gå
djupare i ärendet. Kan man hitta en lösning till ärendet på säljbolaget registreras detta i
dokument A4. Efter att en lösning är funnen presenteras detta till kund, är kunden nöjd
avslutas ärendet. Om kunden inte är nöjd förs ärendet tillbaka för vidare arbete och
processen upprepar sig.
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Figur 4.7 flödesschema

Figur 4.8 är ett flödesschema som innefattar ärendetyper 2 & 5 där de gröna
dokumenten C1- C3 & ST1- ST kan hittas i bilagor. Arbetsflödet för dessa typer av
ärenden följer en något förenklad väg. DOA-ärenden och underaktiviteter till andra
ärenden påbörjas på liknande sätt som för övriga ärendetyper. Processen startar med att
relevant information dokumenteras i dokument C1, som liknar dokument A1 men som
innehåller mindre information om kunden. Sedan överförs ärendet precis som de övriga
ärendetyperna till den eller de som ska arbeta med ärendet, löpande information i
ärendet registreras i dokument C2. När lösning hittats registreras detta i dokument C3.
Om ärendet är en underaktivitet till ett annat ärende registreras detta i överliggande
ärende, handlar det om ett DOA-ärende förs lösningen över till ansvarig person på
säljbolaget.
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Figur 4.8 flödesschema

4.4.5. Övriga definitioner
Prioriteringssystem
För att ha ett gemensamt system av med färre antal prioriterade ärenden har nedan
fem prioriteringssteg bestämts. Prioritering nummer ett är det högst prioriterade, då
utgör kvalitetsbristen en säkerhetsrisk för kunden. Nästa steg avgörs om kundens
produktion riskeras att blockeras av produkten. Vidare sätts de tre nästa
prioriteringarna om det är en ny produkt eller om det är allmänt viktigt att lösa
ärendet då det förekommer ofta. Slutligen finns en sista, prioritering fem som anges
av alla andra orsaker. Säljbolagen sätter alltid en prioritering som sedan kan komma
ändras vid senare steg.
1.
2.
3.
4.
5.

Safety risk (sv. Säkerhetsrisk).
Risk of blocking customers production (sv. Riskerar att stanna produktionen).
New product (less than two years) (sv. Ny produkt).
High occurrence (sv. Ofta förekommande).
Other (sv. Annat).

Lösningsstatus (eng. Resolution status)
När ett ärende avslutas kommer användaren ange en lösningsstatus som indikerar hur
ett ärende har avslutats. I tabell 4.7 finns förklaring för varje enskild status. Syftet
med lösningsstatus är att samla statistik för att se var det saknas kompetens eller
resurser och för att se vilka ärenden man inte kan lösa.
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Tabell 4.7, ärendestatus för lösning.
Status:

Förklaring:

Done

En lösning har levererats till kund.

Duplicate

Ärendet är redan löst i en annan ticket, då kommer dessa länkas ihop.

Information missing Det saknas information.
Not a (QCM) issue

Ärendet bedöms inte tillhöra ärendehanteringssystemet.

Added to statistics

Prioriteringen är för låg.

Quick fix delivered

Ersätter en felaktig produkt istället för att lösa problemet.

4.5. Nyckeltal
Nyckeltal presenteras för att mäta processer och ärenden kommer visas på varje
användares dashboard, vilket är systemets startsida vilken ärenden finns listade. I
figurerna nedan anges de nyckeltal som kommer visas per respektive roll i GTS.
Nyckeltalen är utvalda efter önskemål och anpassade efter den specifika rollens
arbetsuppgifter och behörigheter i systemet.
Service desk customer
Den här specifika rollen har mycket begränsade konfigureringsmöjligheter i JIRA, se
figur 4.9 där presenteras en bild för ärenden startade av mig.

Figur 4.9, dashboard för service desk customer
Service desk agent & Escalator
För dessa två roller är förslaget tre olika bilder som visar aktivitet och status på
ärenden, hur responsen för ärenden ser ut på en 48 timmars skala och ärenden som är
allokerade till användaren och enheten. Se figur 4.10.

29

Examensarbete: FÖRBÄTTRING AV KUNDNÖJDHET EFTER KVALITETSBRISTER

Figur 4.10, dashboard för service desk agent & Escalator
Agent closers + Escalators closer + Admin
De tre användarroller som återstår har samma tre startsida som ovan med ett tillägg
för lösta ärenden inom tillhörande säljbolag, se figur 4.11.
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Figur 4.11, dashboard för Agent closers & Escalators closer & Admin
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5. Analys
Analysen är indelat i sex olika avsnitt där alla områden från teori, metod och resultat
diskuteras och analyseras. Till en början analyseras resultatet specifikt för att senare
jämföras med teori och metoder för en generell diskussion av studien.

5.1. Kritiska punkter i reklamationshanteringen
Det nya systemet bör konstrueras på ett sådant sätt att de sex kritiska punkterna hanteras
på ett framgångsrikt sätt, det vill säga deras negativa inverkningar bör motverkas.
Genom att vara på information i kritiska punkter och vända det till kundnöjdhet. För att
öka kundnöjdheten är det dessa faktorer man ska mäta och förbättra. Nedan stycken
visar kritiska punkter och hur dessa ska hanteras med ett antal kritiska
framgångsfaktorer, CSF: Omformatering av ärenden, Otillräcklig information,
Allokering av ärenden, Samarbete mellan enheter, Löser ej kvalitetsproblemet och
Oförmåga att mäta kundförväntningar.
Omformatering av ärenden
Administrativt arbete som inte är värdeskapande för kund kan ta lång tid och det finns
risk för att tappa information vid överföring mellan olika system. Det kan kopplas ihop
med missnöje som identifierats då kunden blir kontaktad av flera olika personer eller
slussad runt i systemet och tvingas upprepa information om dennes aktuella ärende. Det
är kritiskt då det kan av kunden uppfattas som oseriöst beteende då ärendet inte
utvecklas från kundens perspektiv. För att motverka detta kan man hantera alla ärenden
och all information på samma sätt, så att alla åtgärder anges i samma system.
CSF 1: Enhetlig informationshantering.
Otillräcklig information
Om produkten inte innehåller nödvändig informationen på ett standardiserat sätt kan det
krävas manuellt och tidsödande arbete för att ta reda på det eller rent av gissningar som
kan leda till att ärendet kompliceras och att det drar ut på tiden. Det kan likt ovan leda
till missnöjd kund då de får upprepa sig men även bidra till missnöjdhet då det leder till
längre väntetid. Det kan bli en stoppkloss i systemet då det tar upp tid för andra
ärenden, en kritisk punkt som inte heller är försvarbar mot kund. Att ärenden drar ut på
tiden är inget problem så länge det är befogat men om det är på grund av interna
kommunikationsmissar leder det till direkt missnöje hos kunden. När en produkt
reklameras ska alla produktdetaljer samt fullständig ärendeinformation anges i systemet
för att säkerställa att ärendehanteringen inte bidrar till missnöjd kund.
CSF 2: Obligatorisk detaljregistrering.
Allokering av ärenden
Ärendehanteringen grundar sig i många fall på icke-definierade eller otydliga processer
där det är oklart vem som står som ansvarig i de olika stegen. Det är problematiskt i den
bemärkelsen att ärenden hamnar mellan stolar eller att man spenderar mer tid att
allokera till rätt person än att lösa ärendet. Den kommunikationen som görs över telefon
eller muntligt kan leda till att det saknas dokumentering av informationen vilket är
kritiskt. Förutom att kunden måste upprepa sig och att det är tidskrävande, kan det leda
till att man måste uppfinna hjulet på nytt även fast problemet redan är löst tidigare eller
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på annat håll. För att ta vara på kunskap och varje steg i processen för värdeskapande
bör man använda sig av uppdaterade flödesscheman samt att använda systemet till allt,
inte använda mail eller telefon som inte dokumenteras då man i efterhand inte kan se
hur ärendet har lösts.
CSF 3: Allokera alltid ärenden i systemet efter uppdaterat flödesschema.
Samarbete mellan enheter
Vid hantering av ett visst ärende där det inte finns transparens mellan de olika enheterna
kan det skapas förvirring och missförstånd. Det kan även leda till förseningar om man
måste vänta på svar från den enheten som har huvudansvaret för uppgiften. Det saknas
en process för att eskalera ett ärende horisontellt (exempelvis från ett säljbolag till ett
annat). Det riskerar att hanteringen av ärenden drar ut på tiden och kund får vänta eller
att man inte kan lösa kvalitetsproblemet. En lösning kan finnas men finns inte tillgodo i
systemet då PC inte är informerade och det går inte att skicka horisontellt. För att
förbättra samarbetet kan man öppna upp ärenden till andra avdelningar för att dela
kunskap internt.
CSF 4: Tillgång till alla ärenden för att kunna läsa dem.
Löser ej kvalitetsproblemet
När ett ärende inte löses på grund av höga kostnader eller för att det saknas kompetens
förser man kunden med ny produkt eller hittar en temporär lösning för en annan
produkt. Att inte ge lösning på en kvalitetsbrist och produkten ger upprepade fel har
empirin visat leder till missnöje. Genom att gå förbi rotorsaken till reklamationen
riskerar man att tappa kundens förtroende företagets marknadsvärde på lång sikt även
om kunden blir nöjd för stunden. Det kan vara svårt att göra något åt men det är
väsentligt att se statistik över för att jämföra kostnader och för att motivera senare
åtgärder.
CSF 5: Gruppera alla icke-lösta kvalitetsbrister för statistik.
Oförmåga att mäta kundförväntningar
Man kan inte mäta kundernas förväntningar då det nuvarande systemet inte
tillhandahåller nyckeltal. Också för att det är svårt att söka efter ärenden, dess lösningar
i systemet och för att information saknas. Om kundens förväntningar inte registreras och
följs upp är det svårt att påverka kundnöjdheten, eftersom man inte vet om man har nått
upp till dennes förväntningar. Om det inte finns statistik att grunda sina beslut på är det
svårt att anpassa processerna och resurser därefter. Mäta kundnöjdheten gör det möjligt
att visualisera skillnader mellan produkterna och kundens förväntningar.
CSF 6: Ange kundnöjdhet för alla ärenden.

5.2. Produktegenskaper för att hantera ärenden på ett
effektivt sätt
Den empiriska undersökningen genererade 30 produktegenskaper. Av alla egenskaper är
det endast ett par som har en negativ korrelation, men inte av tillräckligt stor inverkan
för att ta i beaktning därav kommer det att negligeras. Det har tagits fram två
egenskaper i analysen som inte har implementerats då de riskerar att göra processerna
mycket komplexa. Den första som har valts bort är ett tidsbaserat prioriteringssystem
och den andra är att systemet ska generera i en tidsplan för reklamationer, det skulle
effektivisera kommunikationen med kund. Det skulle vara mycket svårt att utföra i ett
globalt system, en egenskap som får tillämpas lokalt vid behov. De egenskaper som den
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kundfokuserade produktutvecklingen har försett projektet med ger fördelar gällande för
användarvänligheten, kunderna i det fallet är de blivande användarna. Således kan man
anta att produktegenskaperna generellt kommer effektivisera ärendehanteringen för
användarna. Enligt den tekniska viktningen bör systemet ha följande funktioner för att
vara anpassad till säljbolagen.
Minimum QCM-funktioner, för att övergången till det nya systemet ska vara enkelt
samt att man vill ta vara på tidigare kvalitetsarbete som har varit uppskattat. De delar av
reklamationsflödet fungerar i nuläget mycket bra, ger kundnytta och kundnöjdhet. För
att inte tappa den effektivitet som finns är det en väsentlig produktegenskap för att
hantera ärenden på ett effektivt sätt.
Användare ska kunna göra sökningar med tid och plats, på så vis kommer det förenkla
framtagning av data men även vid specifika ärendeförfrågningar. En sådan sökfunktion
kan effektivisera hanteringen av ärenden både för supportavdelningen och
enhetsansvariga. Genom att analysera data baserat på tid och plats har man även
möjligheten att upptäcka mönster, som att det kom in ett större antal reklamationer från
en viss kund under en begränsad tidsperiod.
Vidare bör ärenden i systemet ha ett öppnings-, lösnings- och stängningsdatum, en
sådan funktion skulle underlätta att hitta äldre ärenden som kan vara till hjälp för
lösning av ett nytt ärende. Även samla statistik för att se längden på respektive
reklamationstyp, det kan användas för att jämföra effektivitet på olika enheter eller
kunder.
Att ha ett unikt ärendenummer samt att alltid ha en status och position, dessa
egenskaper har potential att förenkla handläggning då det kommer vara enklare att
skicka ärenden mellan olika faser i processen. Det kan även minska eventuellt
dubbelarbete då både positionen och ärendenumret tydliggör vilken användare/roll som
har ärendet. Effektivisera support mot kund då de kan ge ett specifikt ärendenummer
och få en status på sin reklamation eller förfrågan. Det förbättrar kommunikationen
externt eftersom man håller kunden informerad och uppdaterad under väntetiden.
Statistik baserat på nyckeltal är önskvärt då det visualiserar belastningar och fördelning
av ärenden. Då kan man effektivisera arbetet genom att lägga resurser på de enheter
som är överbelastade eller flytta över arbete till enheter eller personer som har
överkapacitet. Bevakar man nyckeltalen och strävar efter att förbättra arbetet efter dem
kommer det överlag påverka arbetet positivt.
Om GTS är internetbaserat (browser) kommer systemet vara mer lättillgängligt,
medarbetare ute i fält kan starta ett ärende omgående vilket kan korta ned tiden från
första kundkontakt till lösning av ärendet. Egenskapen kan ge kundnytta då det kortar
ned ledtiden innan ärendet börjar hanteras av en handläggare eller ingenjör. Då undviks
även risker med att personalen på fält glömmer bort information innan ärendet har
registrerats.
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5.3 Förbättringar i reklamationshanteringen
Genom att standardisera det arbete som görs inom reklamationshanteringen kommer
alla användare ange samma information för ärenden vilket kommer att underlätta
hanteringen av ärenden globalt. Till exempel då ett ärende eskaleras till ett annat land
kommer användare ha vana av formatet och nödvändig information är angiven i ärendet.
De standardiserade formulären har obligatoriska fält vilken kommer säkerställa att
väsentlig information registreras. Likt teorin för TCM där man menar att om det från
början finns tillräckligt med information minskar överflödigt arbete. Olika issue types är
en viktig förbättring för att samtidigt som det anpassar processen globalt, säkerställa en
viss flexibilitet i systemet för de lokala användarna. Genom att definiera användarroller
i systemet och anpassat systemet efter rollens uppgifter kan man förbättra
kommunikation och ansvarsområden. Exempelvis kan bara ett fåtal roller inom
säljbolagen eskalera ärenden vilket säkerställer att de allokeras korrekt. Det minskar
även risken som finns med ett globalt system, att man inte tar tag i problem på tu man
hand utan skickar vidare problem till någon annan.
Då en organisation endast ska styras efter ett fåtal gemensamma CSF (Parmenter 2015)
bör alla underliggande bolag anpassa sina nyckeltal därefter. Styrs det dagliga arbetet
efter samma parametrar ökar man också förståelsen för varandra. Man kan även lättare
jämföra statistik mellan olika enheter och data om dessa samlas på samma sätt globalt.
Genom funktioner i en ticket som datum och tid kan statistik samlas för att se när olika
ärenden registreras under året. Det läge som kan anges i en ticket kommer indikera på
hur, när och var ett ärende löses vilket kan ge statistik och se vilken process som är mest
tidskrävande och applicera mer resurser där. Då alla som avslutar ett ärende kommer att
ange om lösningen uppfyller kundens förväntningar samt hur ärendet är löst kan
företaget globalt och lokalt mäta kundnöjdhet och lösningsgrad.
En risk med att göra systemet globalt är att det blir för generellt. Detta kan då leda till
att man på lokal nivå inte använder systemet lika mycket om det inte är anpassat efter
deras sätt eller kultur. En del säljbolag har egna definitioner på hur ett ärende bör
prioriteras och om det nya prioriteringssystemet inte överensstämmer med deras syn kan
det leda till att de utnyttjar eller bortser från funktionen. Vidare har flera intervjuobjekt
pekat på att det nya systemet bör efterlikna och ha minst samma funktioner som QCM.
Om man fokuserar för mycket på det som tidigare varit är det lätt att man inte tänker
utanför gränserna, det finns då risk att man låser fast sig i att förbättra befintliga
arbetsmetoder istället för att hitta nya metoder som kan vara mycket effektivare.

5.4. Vad kundnöjdhet är
Studien har visat på att mäta kunders förväntningar kan vara till stor nytta då kvalitet i
mångt och mycket är kundnöjdhet. Om man inte vet vad kundsegmentet har för
förväntningar på en produkt eller bolag kommer man inte heller kunna möta dessa. En
kund blir nöjd då deras förväntningar blir uppfyllda eller till och med överträffas.
Vidare finns det många tillvägagångssätt som kan göra en kund nöjd igen genom till
exempel service. När det kommer till kundnöjdhet ur ett reklamationsperspektiv berör
det vad kunden har för förväntningar på hantering av kvalitetsbrister. Antal
reklamationer behöver inte spegla att kvalitetsbristerna skulle ha negativ inverkan på
kundnöjdheten, snarare att kunden vet att det alltid kommer att finnas. Det som påverkar
kundnöjdheten ur ett kvalitetsperspektiv är hanteringen och åtgärder av ärenden. En
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kund kan kortsiktigt bli nöjd då deras ärende hanterats och avslutats under förväntad tid,
men om lösningen inte är hållbar på lång sikt finns det risk att kunden i slutändan blir
missnöjd. Således bör man ha kundnöjdhet på lång sikt i beaktning då man i ärenden
vill tillfredsställa en kund efter dess förväntningar. Om kunden är nöjd efter ett avslutat
reklamationsärende och har fått sina förväntningar uppfyllda eller överträffade är detta,
även om det handlar om ett ärende där en produkt har gått sönder på grund av
tillverkningsfel eller liknande är ett tecken på positivt kvalitetsarbete.

5.5. Förbättra kvalitet med nyckeltal
Då det är kunden som i slutändan avgör kvaliteten på en produkt eller tjänst (Bergman
& Klefsjö 2012) kan man genom att mäta de kritiska punkterna i hanteringen påverka
kvalitetsarbetet positivt. För man statistik över ett antal ärenden där samma typ av
produkt eller komponent är inblandad kan det indikera var i utvecklingsarbetet man bör
lägga fokus. Det ger systemet verktyg och data som kan användas och analyseras.
Genom att mäta statistik med utvalda nyckeltal kan verksamheten styras för att minska
kvalitetsbristkostnaderna samt avståndet mellan produkterna och kundernas
förväntningar. Nyckeltalen kan då visa rent operationella fördelar och minska kostnader
för företaget men även komma närmare kunderna och på så sätt se vad man kan
förändra för att öka kundnöjdheten.

5.6. Hur kundnöjdheten kan förbättras genom
reklamationshantering
Reklamering är ett verktyg som kan användas för att möta kundens förväntningar. Det
blir mycket tydligt då en kund reklamerar en produkt att hen är missnöjd med resultatet.
Då har företaget en andra chans att möta förväntningar och göra kunden nöjd. Man kan
då med nyckeltal mäta vilka sorts reklamationer en viss kund gjort för att mäta vad de
har för förväntningar på en produkt eller service. Ett annat sätt att mäta är då
användaren av reklamationssystemet anger om kundens förväntningar är uppfyllda eller
inte. Om man för en bra reklamationshantering sådant att fler kunder anmäler brister
eller då något inte ter sig som förväntat har man som företag lyckats snarare än
misslyckats. Om kunderna lämnar in fler reklamationer kan man få en mer godtycklig
approximation på deras nöjdhet och kan tolka mellanrummet mellan levererad lösning
och kundens förväntningar. Det som riskerar att hända om det är för svårt eller
komplicerat att lämna in reklamationer är att färre ärenden skickas in. Följden av det
blir att kunderna istället för att med tillit anmäla ett fel kommer att hitta en lösning själv
eller hitta ny leverantör. Att produkter inom sin livstid får kvalitetsbrister är något som
kunden förväntar sig och att det ska gå att reklamera är självklart. Men trots det
påverkas kunden positivt om en reklamation sköts effektivt; det skapar trygghet och
säkrar kundförtroende.
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Rapportens syfte är att utreda om den empiriska studiens resultat kan bidra till högre
kundnöjdhet på Atlas Copco genom att skapa ett gemensamt system som passar alla
säljbolag inom ett globalt företag. Ett konceptförslag har tagits fram och nyckeltal har
hittats för att förbättra kundnöjdheten då alla säljbolag är inkluderade i samma
arbetsflöde där samarbete främjas av standardiserad ärende- och informationshantering.
För att ta vara på informationen från de kritiska punkterna och vända det till
kundnöjdhet är det dessa faktorer man ska mäta och förbättra. Det har tagits fram sex
kritiska framgångsfaktorer (CSF) för att hantera de kritiska punkterna som leder till
missnöjd kund.
● Enhetlig informationshantering, alla åtgärder och information ska anges i samma
system.
● Obligatorisk detaljregistrering, när en produkt reklameras ska alla produktdetaljer
samt fullständig ärendeinformation anges i systemet.
● Allokera alltid ärenden i systemet efter uppdaterat flödesschema.
● Tillgång till alla ärenden för att kunna läsa dem.
● Gruppera alla icke-lösta kvalitetsbrister för statistik.
● Ange kundnöjdhet för alla ärenden.
Kundfokuserad produktutveckling har gett användarvänliga egenskaper, vilket kan antas
göra arbetet mer effektivt. De egenskaper som den kundfokuserade produktutvecklingen
har valt att ta vidare ger fördelar i systemets användarvänlighet, det kan antas att
produktegenskaperna generellt kommer effektivisera ärendehanteringen för användarna.
Empirin och QFD har gett sex stycken produktegenskaper som ska förbättra systemet.
● GTS har minimum QCM funktioner.
● Användare kan göra sökningar med tid och plats.
● Ärenden har ett öppnings, lösnings och stängningsdatum.
● Varje ärende har ett unikt ärendenummer samt alltid en definierad status och
position.
● Statistik baserat på nyckeltal.
● GTS är internetbaserat.
Genom att standardisera arbetet som görs av säljbolagen kommer det att underlätta
hanteringen av ärenden globalt. Värdeskapande förbättringar har hittats i form av en
förenkling av arbetsprocessen för att hitta en lösning på ett gemensamt problem
tillsammans eller allokera till en avdelning. Användarroller tydliggör ansvarsområden
och förbättrar kommunikationen internt vilket är väsentligt för att informationen från
support ska vidarebefordras till kvalitetsingenjörerna. Vidare gör användarroller så att
det blir lättare för att lämna en reklamation och nöjdheten hos kunderna ökar.
Effektivisering av arbetet har utformats i form av standardiserade formulär som
säkerställer att all nödvändig information registreras i ett ärende, det möjliggör även en
minskning av överflödigt arbete då mönster kan hittas i felanmälningarna.
Produktegenskaper för ett värdeskapande system har hittats då ärendetyper kan utföra
en förbättring i form av flexibilitet på säljbolagen där de kan konstrueras lokalt efter
bolagets modeller.
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Kvalitet är i mångt och mycket kundnöjdhet. Om man vet vad kundsegmentet har för
förväntningar på en produkt kommer man kunna möta dessa. Med nyckeltal som
bevakar dessa fångar man upp information som man annars riskerar att missa,
exempelvis om stort antal ärenden löses med resolution status “quick fix” bör det leda
till att åtgärder tas. Kundnöjdheten kan förbättras med reklamationshantering då det ger
en godtycklig approximation på deras nöjdhet och det mellanrum som finns mellan
förväntningar och upplevd produkt. Då användaren av reklamationssystemet anger om
kundens förväntningar är uppfyllda är det möjligt att mäta om en kund påverkas positivt
av reklamationshanteringen.
De slutsatser som rapporten redovisar är sex kritiska framgångsfaktorer, sex
produktegenskaper samt visar förbättringar i systemet genom standardiseringar av
arbetsprocesserna. Slutligen visar rapporten att man behöver använda nyckeltal för att
mäta kundernas förväntningar. Dessa är vitala för att kunna mäta och vidta rätt åtgärder
för att öka kundnöjdheten.
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7. Rekommendationer
För vidare litteraturstudie rekommenderas att inrikta sig på studier som utgår från en
kunds perspektiv snarare än företags egna studier inom ämnet TCM. Samt att undersöka
andra faktorers inverkan på kundnöjdhet av kvalitet. Intervjuerna pekade på olika
arbetssätt och olika syn på vad som kan vara viktigt i ärendehanteringen för olika
länder. Juran och De Feo (2010) påpekar att språk, seder, traditioner med mera påverkar
hur människor tänker och arbetar. Vidare hävdar de att om man ska handla med sina
varor på den internationella marknaden måste man förstå kulturerna som dominerar i de
olika länderna (Juran och De Feo 2010). Därför rekommenderas studier om kulturers
påverkan på organisationer till exempel cross cultural management då vi tror att detta
kan vara en bidragande faktor till variationen av arbetssätt.
För vidare arbete med GTS rekommenderas att använda de slutsatser som rapporten
redogör såsom produktegenskaper. Produktegenskaperna har potential att effektivisera
hanteringen av reklamationer på säljbolagen. Se över hur man kan arbeta med de två
egenskaperna angående tidsplaner som inte togs vidare i det här skedet av projektet. I
kvalitetsarbetet och fortsatt utveckling av kundreklamationer rekommenderas att de sex
framgångsfaktorerna ska ses som primära utgångspunkter för att säkerställa
kundnöjdhet. Samt att de identifierade förbättringarna som har konfigurerats behålls
sådant att GTS blir en förbättring av QCM. Slutliga rekommendationen till Anders
Taflin och AC är använda reklamationshanteringen som ett verktyg att mäta kundernas
förväntningar och på så sätt veta hur man kan öka kundnöjdhet.
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Bilaga B
Sammanfattning intervju 1, CC land 1
Sammanfattning av intervju med Quality engineer ITBA och Quality manager ITBA.
Intervjun hölls över telefon 5 april 2017.
Orsaker till missnöjd kund:
Lång väntetid.
Kritiska punkter:
Då det inte finns någon tydlig log med öppna ärenden kan vissa reklamationer tappas
bort och ligga kvar länge utan att någon hanterar ärendet.
Hanteringen av ärenden, kontroll av ärenden och undersökning av ärenden är mycket
tidskrävande. Ärenden är inte registrerade efter datum och tid därför är de nästan
omöjliga att identifiera i efterhand.
Det är ett steg mellan att kvalitetsingenjören som jobbar med ärendet och kunden
som har lämnat reklamationen. Det kan missas information i dessa steg.
Önskemål:
Att inte ha ett intranät baserat system utan ett internetbaserat för att
Serviceingenjörer ska kunna använda systemet. Och för att integrera det med alla
service business system.
Att kunna behålla sina lokala processer. Och att kunna få rapporter lokalt i land 1.
Man vill kunna få ut statistik från systemet.
Att se när ett ärende är öppet och när det är stängt.
Att det ska vara enkelt att jobba i och att det inte ska ta så lång tid att arbeta i
systemet.
Att kunna söka efter tidigare ärenden baserat på CC och datum.
Att kunna generera SLA
Att kunder själva kan generera en ticket genom en app.
Att ha dualitet för vissa processer och reklamationer tex DOA bekräftelse. “approval
system”
KPIer:
How long the report is open.
How long the average is and how many closed this month.
Mål med GTS:
Att kunder ska kunna göra en ticket och att det ska leda till en nöjd kund. Ett digitalt
sätt för AC att vara ledande inom industrin.
Sammanfattning intervju 2, CC land 1
Sammanfattning av andra intervjun med Quality engineer ITBA Customer Center
och Quality manager ITBA Customer Center. Intervjun hölls över telefon 24 april
2017.
Orsaker till missnöjd kund:
Lång väntetid.
Önskemål:
A reminding function when a customer is waiting for an answer.
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Sammanfattning intervju 1 CC land 2
Sammanfattning av intervju med Director of Marketing, ITBA. Intervjun hölls över
telefon den 5 april 2017.
XX är Director of Marketing och sitter på Atlas Copco industritekniks Customer
Center land 2. Där han styr marknadsteamet för alla business lines inom
affärsområdet.
Orsaker till missnöjd kund:
Oklarheter i eskalering av ärendet i kedjan, ledet till utdragen tid innan ärendet
hamnar på rätt plats och hos rätt person, ärendet kan även komma tillbaka till kunden
flera gånger mellan varje steg så kunden tvinga upprepa sig.
Kritiska punkter:
Kunskapen och hanteringen av reklamationssystemet QCM, i dagsläget är det få som
förstår systemet. Detta på grund av naturliga avgångar, dålig uppföljning och
utbildning i systemet osv. Om personalen inte vågar eller kan hantera systemet
kommer inte alla ärenden in i det.
Överlämningar mellan olika nivåer i hanteringen av ärendena är också oerhört
viktigt, i nuläget kan det vara oklart vem man ska skicka ärendet till om man behöver
stöd eller inte kan lösa problemet själv. Mycket av den information som sker här är i
form av telefonsamtal och mail, sprids mellan flertalet personer.
Kunden kan inte alltid följa sitt ärende då det inte finns ett “case number” som går att
spåra.
Önskemål:
Att det ska gå att prioritera ärendena så man ser vilken ordning ärenden ska hanteras.
Att all information samlas på en plats och att flera personer kan jobba med samma
fall i systemet, fylla i information osv.
att ärendena ska kunna spåras genom hela processen.
Samarbetet mellan marknad och serviceavdelningarna är också mycket viktigt, att
överföringen av ärenden mellan dem ska fungera så bra som möjligt.
Det ska vara Användarvänligt.
KPI:er:
För att kunna skapa KPI:er behöver man veta tydligt hur många ärenden som
kommer in, hur många som löses och när/var/hur de löses.
Mål med GTS:
Det viktigaste för X verkar inte vara ett nytt ticketing system men att oavsett vad de
använder i framtiden ska det finnas en transparens i programmet. Det ska även gå lätt
att spåra ett ärende och möjligheten att kunna fästa information från exempelvis email och bilder, filer mm måste finnas. Flödet inom systemet ska också vara mycket
tydligt, när börjar och slutar någons ansvar osv.
Att alla ärenden som kommer in ska hamna i systemet.
Han vill även se att det system som ska implementeras även följs upp regelbundet
och att utbildning sker löpande så att alla tänkta användare vet hur man ska hantera
det.

Att även om man inte alltid kan ge kunden ett svar på när ärendet kan tänkas få en
lösning så ska man kunna ge dem ett svar på när ärendet skickas vidare till nästa
instans, då får de mer insikt och förstår att man arbetar på en lösning.
Sammanfattning intervju 2 CC land 2
Sammanfattning av den andra intervjun med Director of Marketing ITBA. Intervjun
hölls över telefon 18 april 2017.
Orsaker till missnöjd kund:
Långsam reaktionstid hos CC, för lång tid innan ett ärende har hamnat på rätt plats
och man svarat kunden.
Oförmåga att ibland möta kundens förväntningar när det kommer till leveranstid/tid
för lösning.
Mål med GTS:
Kunna möta kundens förväntningar när det kommer till hanteringstid av ett ärende,
genom att mäta tid för lösning, tid för första svar till kund. Ge kunden transparens
för att tillsammans med kunden lösa problem och förfrågningar.
Kunna dokumentera kundens förväntningar och med dessa prioritera ärendet i form
av förväntad tid till lösning.
Resolve quality issues within a time frame the customer agrees is fair to do so.
Quality issue resolution time in relation to customer expected time.
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Sammanfattning intervju 1 CC land 3
Sammanfattning av intervju med Customer Support Manager ITBA och Junior
Process Business Manager ITBA. Intervjun hölls över telefon 30 mars 2017.
Orsaker till missnöjd kund:
Försenade ordrar.
Långa leveranstider..
Leveranser som är felaktiga.
Felaktig prissättning.
Kritiska punkter:
Då kund ringer in till kundsupporten på säljbolaget, om de inte kan lösa problemet
kommer ärendet skickas till serviceteknikern genom service koordinatorn. Genom
dessa steg kommer mycket information transporteras, om all information går igenom
kommer kunden få repetera svaren på frågorna.
Mailkontakten man har nu är mycket ineffektiv och man beräknas tappa mycket tid
för varje mail. Extra kritiska är de fall som inte har en självklar mottagare kan
ledtiderna bli mycket långa.
När man tappar förlorar information mellan stegen förlorar man tid.
Vid eskalering till PC behöver ärendet formateras om från mail format till QCM, det
gör att man tappar information och tid för handläggningen.
Önskemål:
Ett kommunikationsverktyg för internt bruk likväl som externt. Där informationen
från kund kan föras mellan avdelningar då många ärenden berör flertal avdelningar.
Kunden ska kunna lämna in förfrågan till produktsupporten som för det vidare till
service koordinatorn som i sin tur kontaktar kunden och har då redan all information.
Informerar kunden vad konsekvenserna kommer att bli samt aviserar ansvarig
tekniker, tid för åtgärd och kontaktuppgifter.
Kunden får feedback på sitt ärende, inledningsvis genom att ha en kontaktperson för
att senare övergå till ett automatiskt system där man kan se när ens ärende beräknas
vara klart. Kunden får en notifikation när ärendet är stängt och färdighanterat.
Om man hittar nya kommunikationsvägar kan man mäta hur många ärenden som har
behandlats under en timme/dag/vecka, även se hur många som inte har allokerats till
en enhet.
Att kunna jobba med SLA.
Ange prioriteringar som har olika tidsbegränsningar för att hitta lösningar
Inte byta format för ärendet vid eskalering.
Då kund mailar in ett ärende formateras mailet om direkt till en ticket som
kundsupporten kan hantera direkt.
Då en kund ringer kommer dess kundnummer upp till kundsupport dataskärmar eller
deras ärendenummer.
En portal som kunden själv kan lägga till ärenden där de även kan se status på sin
ärenden.
KPI:er:
Incoming ticket total.
Incoming tickets in process and solved.
Ratio of how often we meet timeline committed to ourselves.

Mål med GTS:
Klarar kundförfrågningar eller klagomål på ett strukturerat sätt.
Tydliga KPI agera av dessa nyckeltal av begäran och klagomål.
Kunna utforma SLA av KPI data.
Transparens för kund vart deras ärende är i realtid.

Sammanfattning intervju 2 CC land 3
Sammanfattning av den andra intervjun med Customer Support Manager ITBA och
Junior Process Business Manager ITBA. Intervjun hölls över telefon 18 april 2017.
Orsaker till missnöjd kund:
Reaction time to the customer, that it takes too long to give the correct information to
the customer.
Kunden får vänta.
Mål med GTS:
We need to commit ourselves to a certain time, to meet customer expectations. So
then it is really important to have a tool that can measure these incoming requests.

Sammanfattning intervju 3 CC land 3
Sammanfattning av intervju med General Operations Manager, ITBA. Intervjun hölls
över telefon 30 mars 2017.
YY är General Operations Manager och sitter på Atlas Copco Industritekniks
Customer Center land 3. Som General Operations Manager är Achim bl.a ansvarig
för kvalitetsavdelningen på kundcentret och kvalitetsfrågorna de behandlar. Han är
även ansvarig för kvalitetssystemet QCM för området och bevakar ärendena i
systemet på ett övergripande plan.
Orsaker till missnöjd kund:
Oklara/obefintliga tidsramar på reklamationer.
Kritiska punkter:
Uppkomsten av ett ärende, kan dels uppstå genom att en kund skickar ett mail till ett
CC, när väl någon på CC ser detta startar hen ett ärende med hjälp av den
informationen som finns i mailet. Kunden kommer förmodligen kontaktas igen för
att all information som CC behöver inte finns i mailet. Ett annat scenario är att en
servicetekniker är ute i fält, besöker olika kunder och samlar på sig klagomål,
förfrågningar mm. sedan när denne är tillbaka på sin arbetsstation för denne in dessa
i reklamations systemet. Det kan då ha gått flera dagar eller till och med veckor och
kunderna kommer då i många fall behöva kontaktas igen.
Hanteringen av den produkt som ska reklameras, serienumret på produkten måste
innehålla produktionsdatum. Man ska även kunna se när produkten såldes för att
kunna avgöra om garanti gäller istället för att behöva istället för att behöva uppskatta
hur gammal den är.
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Önskemål:
Att alla anställda som kommer i kontakt med kunder ska kunna komma åt GTS, så är
det nu och så vill de att det ska förbli i det nya systemet. Användaren ska kunna
komma åt systemet “ute i fält” när denne har direktkontakt med kunden, ska kunna
vidarebefordra ticketen till de ansvariga personerna på CC. Sedan borde det finnas
möjlighet att “tagga” en ticket så att man kan följa den genom flödet, kunna få
nyheter, tagga den i andra tickets med gemensamma nämnare.
De vill att det ska finnas standardiserade sätt för kunden att fylla i information om
sitt ärende så att kritiska detaljer kommer med, produkt, serienummer, date of
purchase, date of failure.
Ett prioriteringssystem med inte allt för många nivåer, ca 5–10 nivåer räcker. Skulle
kunna baseras på X antal veckor till förväntad lösning.
Att det ska fungera offline så att de kan skapa tickets oavsett vart de är.
KPI:er:
Number och tickets solved according to expected solving time. And one for each
priority.
Number of first responses in 48 hours.
Mål med GTS:
Användarvänligt, även ute i fält.
Det ska inte krävas förarbete för att skapa en ticket.
Mallar till/för kunden för skapandet av tickets.
Att det ska vara kompatibelt med andra serviceprogram som CC använder.

Sammanfattning intervju 1 CC service
Sammanfattning av intervju med Global Software Service Process Manager.
Intervjun hölls per telefon 6 april 2017.
Orsaker till missnöjd kund:
Att det tar lång tid till ärendet är klart.
Att man inte kan ge en tid för lösning av problem.
Önskemål:
En flexibel plattform där det finns möjlighet att utveckla och bygga på system så att
allt är sammankopplat till ett system.
Att ta fram statistik av KPIer för att mäta hur verksamheten fungerar internt.
Att ta fram statistik av KPIer för att erbjuda kunder SLA och bygga nya service
system.
Att kunna flytta ärenden över länder och PC.
Kundkontakt från kontakt.
KPIer:
Time between the first report and when a reaction is recorded.
Mål med GTS:
En enad plattform för alla olika processer och enheter.
Att alla enheter ska ha gemensamt flödesschema.
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Sammanfattning intervju 1 CC land 4
Sammanfattning av intervju med Servicetekniker på CC ITBA. Intervjun hölls över
telefon 24 april 2017.
Z har hand om reparation av luftverktyg och maskiner. Han hanterar många QCM
ärenden och har mycket kontakt med olika produktbolag för att komma fram till
lösningar på olika problem. Uppfattningen hos Z är att dagens system för
reklamationshanteringen fungerar bra.
Orsaker till missnöjd kund:
Kontinuerliga fel hos en produkt, som kan få kunden att tveka på dess kvalitet.
Ej lösning till kund inom bestämd tidsram.
Kritiska punkter:
Informationsinsamling från kunden. Vid registrering av ett fall i systemet läggs
mycket tid på att försöka tyda serienummer och uppskatta information om produkten
då det inte alltid finns för den specifika produkten, informationen om produkten (på
produkten) kan vara svårtydlig pga slitage eller att det saknas helt. För att kunna
registrera rätt information bör alla produkter ha serienummer, produktions och
leveransdatum mm. i exempelvis ett chip på produkten.
Önskemål:
Det nya systemet bör innehålla minst allt det som QCM har i dagsläget.
Vid uppstart av ett ärende ska man tvingas till att lägga in nödvändig information.
Lätt/tvingande till att bifoga bilder på problemet i ärendet.
Mål med GTS:
Kunna arbeta minst lika effektivt i ett framtida system som man gör i QCM idag.
Sammanfattning intervju 2 CC land 4
Sammanfattning av intervju med produktchefen på CC land 4 ITBA. Intervjun hölls
över telefon 20 april 2017.
Produktchefen är länken mellan säljbolaget och produktbolaget. Och man supportar
säljare och projektledare med information vid produktlanseringar. För att ta fram
marknadsmaterial bla för nya produkter och kvalitets bristande produkter.
Orsaker till missnöjd kund:
Kunden får ej en tidplan när problemet är löst.
Kritiska punkter:
99% av fallen eskaleras till PC där det finns en flaskhals då det tar lång tid. Oftast är
ju inte den totala tiden i ett kvalitetsärende, förlängs inte av själva registrerande fasen
utan det är tiden hos kvalitetsavdelningen.
Att man inte fyller i ärenden rapporten fullständigt.
Att ärenden drar ut på tiden hos PC. Beror på processer bakom, inte pga mjukvaran.
Önskemål:
Att kunna följa ett ärende genom tiden, för att få transparens.
Att kunna skicka påstötningar/påminnelser.
Att själva kunna ange en prioritet på ärenden.
Att behålla QCM som en bas för nya systemet.

Förse kunden med actionplan.
Att ange så mycket information som möjlig när man registrerar ärenden.
Mål med GTS:
Att kunna utföra ett seriöst kvalitetsarbete.
Minimum QCM funktioner.
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Bilaga C
Intervjumall 1
Bakgrund
Namn
Tjänst
Arbetet nuläge
Beskriv en typisk reklamationsprocess, finns det en sådan?
Allmänna problem med flödet
Vilken process är mest tidskrävande?
Vilka processer är mest kritiska?
Vart löses de flesta reklamationer?
Hur eskaleras ärenden?
Saker som fungerar bra
Kommunikation och hur fungerar informationshantering
GTS önskemål
Vilka förutsättningar krävs för att utföra ett arbete i GTS som ska bidra till att kunden bli nöjd?
Finns dessa nu? Vilka saknas?
Förväntningar
Scenario som GTS kan stötta
Allmänna problem med flödet
Finns det ett behov av horisontell-kommunikation och eskalering?
KPI
Förslag
Vilka har man nu?
Aktiviteter som korrelerar med kundnöjdhet
Vilken statistik vill man ha ut från GTS
Hur upplever ni att nyckeltalen styr?
Vem hjälper nyckeltalen mest (CC, kunden, PC)?
SLA
Använder ni SLA?
Hur följer ni dessa?
Finns det ett behov av SLA?
Intervjumall 2
Inledning
●
Berätta hur olikheterna för de olika länderna ser ut i reklamationsprocessen.
●
Hur det kan påverka att det blir svårt att hitta ett globalt arbetsflöde för processerna och
att man kan behöva göra lokala ändringar.
Berätta om likheterna
●
gemensamma mål med GTS
●
SLA
●
Untouched cases
●
Informations Registrering
Visa en sammanställd lista på lokala önskemål för GTS
●
Fråga om allt stämmer
●
Be om komplettering
●
Vad är extra viktigt?
Visa en sammanställd lista på orsaker till missnöjd kund.
●
Fråga om allt stämmer
●
Be om kompletteringar

