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FÖRORD	  
I	  och	  med	  detta	  examensarbete	  avslutar	  jag	  min	  utbildning	  till	  civilingenjör	  i	  industriell	  ekonomi	  vid	  
Luleå	  tekniska	  universitet.	  Under	  våren	  2012	  har	  examensarbetet	  utförts	  i	  samarbete	  med	  Smurfit	  
Kappa	  Kraftliner	  i	  Piteå.	  

Under	  examensarbetets	  genomförande	  har	  ett	  flertal	  personer	  som	  arbetar	  vid	  Smurfit	  Kappa	  
kraftliner	  samt	  personer	  inom	  Smurfit	  Kappa	  gruppen	  involverats.	  Jag	  skulle	  vilja	  rikta	  ett	  stort	  tack	  
till	  alla	  personer	  som	  har	  ställt	  upp	  på	  intervjuer	  och	  delat	  med	  sig	  av	  sina	  kunskaper	  och	  
erfarenheter.	  Dessa	  har	  med	  tålamod	  och	  hjälpsamhet	  underlättat	  förståelsen	  för	  processen	  och	  
möjliggjort	  arbetet.	  Jag	  vill	  speciellt	  tacka	  min	  handledare	  vid	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner,	  Sture	  Öberg,	  
för	  allt	  engagemang	  och	  tid	  han	  har	  ägnat	  för	  att	  driva	  studien	  framåt.	  	  

Jag	  till	  dessutom	  tacka	  Maria	  Fredriksson,	  min	  handledare	  på	  Luleå	  tekniska	  universitet,	  för	  hennes	  
synpunkter	  under	  arbetets	  gång.	  
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ABSTRACT	  
As	  competition	  increases,	  companies	  have	  begun	  to	  identify	  their	  non-‐value	  adding	  activities	  in	  their	  
processes	  to	  be	  more	  competitive	  on	  the	  market.	  This	  has	  made	  it	  possible	  for	  companies	  to	  
compare	  and	  prioritize	  between	  different	  problems	  while	  various	  trends	  of	  quality	  costs	  can	  be	  
found.	  Quality	  costs	  can	  be	  defined	  as	  the	  costs	  that	  could	  be	  avoided	  if	  the	  company's	  products	  or	  
processes	  were	  perfect.	  

A	  complaint	  starts	  when	  a	  customer's	  expectations	  to	  a	  product	  or	  service	  is	  not	  fulfilled.	  To	  create	  a	  
good	  customer	  relationship	  it	  is	  important	  that	  the	  customer	  feels	  that	  the	  problem	  is	  taken	  seriously	  
and	  that	  the	  company	  does	  their	  best	  to	  prevent	  the	  same	  thing	  happening	  again.	  For	  the	  company	  it	  
is	  important	  that	  an	  accurate	  and	  comprehensive	  declaration	  is	  provided	  on	  all	  complaints	  to	  get	  a	  
true	  overview	  of	  the	  problem.	  

Current	  management	  of	  complaints	  at	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  can	  be	  improved	  both	  in	  
management	  and	  accounting.	  An	  improvement	  would	  make	  it	  possible	  to	  shorten	  the	  processing	  
time	  for	  warranty	  claims	  and	  the	  company	  would	  get	  more	  information	  from	  their	  assemblies.	  

The	  goal	  of	  this	  thesis	  is	  to	  develop	  proposals	  for	  new	  procedures	  and	  work	  methods	  that	  contribute	  
to	  the	  complaint	  process	  at	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  to	  become	  a	  more	  efficient	  process.	  In	  addition,	  
any	  possible	  improvements	  on	  the	  current	  accounting	  of	  the	  complaints	  will	  be	  presented.	  To	  fulfill	  
the	  purpose,	  the	  complaint	  process	  is	  mapped	  and	  the	  current	  accounting	  method	  has	  been	  
identified.	  Through	  interviews	  and	  observations	  information	  has	  been	  gathered	  regarding	  the	  
handling	  of	  complaints.	  This	  information	  has	  been	  analyzed	  based	  on	  the	  theory	  that	  deals	  with	  
effectiveness	  of	  processes	  and	  quality	  costs.	  Furthermore,	  a	  literature	  review	  has	  been	  made	  in	  the	  
field	  of	  quality	  and	  improvement	  efforts.	  

The	  analysis	  showed	  that	  to	  achieve	  greater	  efficiency	  in	  the	  process,	  duplication	  of	  tasks	  and	  the	  
potential	  for	  errors	  should	  be	  eliminated.	  In	  addition,	  standardized	  activities	  that	  make	  the	  process	  
faster.	  A	  weakness	  was	  found	  in	  the	  accounting	  of	  complaints	  during	  the	  analysis	  of	  the	  current	  
management	  that	  showed	  lack	  of	  possibilities	  to	  prioritize	  the	  complaints.	  	  

Smurfit	  Kappa	  was	  recommended	  primarily	  to	  eliminate	  duplication	  of	  tasks	  in	  the	  process	  and	  
reduce	  the	  probability	  of	  making	  mistakes.	  In	  addition,	  to	  further	  make	  the	  process	  more	  effective	  
and	  to	  minimize	  the	  number	  of	  activities,	  the	  company	  can	  standardize	  their	  work.	  The	  accounting	  of	  
claims	  can	  be	  improved	  by	  using	  Pareto	  charts,	  and	  from	  Pareto	  analysis	  quality	  defect	  parameters	  
can	  be	  used	  to	  identify	  the	  fundamental	  problem	  of	  the	  complaint.



	  
	  
	  
	  

	  

SAMMANFATTNING	  
I	  takt	  med	  att	  konkurrensen	  ökar	  har	  företag	  börjat	  kartlägga	  sina	  icke-‐värdeskapande	  aktiviteter	  i	  
sina	  processer	  för	  att	  vara	  mera	  konkurrenskraftiga	  på	  marknaden.	  Detta	  har	  gjort	  det	  möjligt	  för	  
företag	  att	  jämföra	  och	  prioritera	  mellan	  olika	  problem	  samtidigt	  som	  olika	  trender	  av	  
kvalitetsbristkostnader	  kan	  hittas.	  Kvalitetsbristkostnader	  kan	  definieras	  som	  de	  kostnader	  som	  
skulle	  kunna	  undvikas	  om	  företagets	  produkter	  eller	  processer	  var	  perfekta.	  	  

En	  reklamation	  startar	  med	  att	  en	  kunds	  förväntningar	  över	  en	  produkt	  eller	  tjänst	  inte	  uppfylls.	  För	  
att	  skapa	  en	  bra	  kundrelation	  är	  det	  viktigt	  att	  kunden	  känner	  att	  problemet	  tas	  på	  allvar	  och	  att	  
företaget	  gör	  sitt	  bästa	  för	  att	  förhindra	  att	  samma	  sak	  sker	  igen.	  För	  företaget	  är	  det	  viktigt	  att	  en	  
korrekt	  och	  innehållsrik	  redovisning	  ges	  över	  samtliga	  reklamationer	  för	  att	  få	  en	  sann	  överblick	  över	  
problemet.	  	  

Dagens	  hantering	  av	  reklamationer	  vid	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  kan	  förbättras	  både	  i	  hantering	  och	  
redovisning.	  En	  förbättring	  av	  detta	  skulle	  korta	  ned	  hanteringstiden	  för	  reklamationerna	  och	  
företaget	  skulle	  får	  ut	  mer	  information	  från	  sina	  sammanställningar.	  

Detta	  examensarbetes	  syfte	  är	  att	  ta	  fram	  förslag	  till	  nya	  rutiner	  och	  arbetssätt	  som	  bidrar	  till	  att	  
reklamationsprocessen	  vid	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  blir	  en	  mer	  effektiv	  process.	  Dessutom	  skall	  
eventuella	  förbättringar	  av	  dagens	  redovisning	  av	  reklamationer	  presenteras.	  För	  att	  uppfylla	  syftet	  
har	  reklamationsprocessen	  kartlagts	  och	  dagens	  redovisningssätt	  har	  identifieras.	  Med	  hjälp	  av	  
intervjuer	  och	  observationer	  har	  information	  samlats	  ihop	  gällande	  reklamationshanteringen.	  Denna	  
information	  har	  analyserats	  utifrån	  teorin	  som	  behandlar	  effektivisering	  av	  processer	  och	  
kvalitetsbristkostnader	  och	  sedan	  jämförts	  utifrån	  dessa.	  Vidare	  har	  en	  litteraturstudie	  gjorts	  inom	  
området	  kvalitet	  och	  förbättringsarbete.	  	  	  

Analysen	  visade	  att	  för	  en	  ökad	  effektivitet	  i	  processen	  skall	  dubbelarbete	  och	  möjligheterna	  att	  göra	  
fel	  minimeras.	  Dessutom	  kan	  aktiviteter	  standardiseras	  som	  gör	  att	  processen	  går	  snabbare.	  Vid	  
analys	  av	  dagens	  hantering	  hittades	  en	  svaghet	  i	  redovisningen	  som	  innebar	  att	  den	  inte	  fokuserar	  på	  
hur	  reklamationerna	  skall	  prioriteras.	  	  

Smurfit	  Kappa	  rekommenderades	  i	  huvudsak	  att	  eliminera	  dubbelarbeten	  i	  processen	  och	  att	  minska	  
sannolikheten	  till	  att	  göra	  fel.	  Dessutom	  för	  att	  ytterligare	  effektivisera	  processen	  och	  för	  att	  
minimera	  antalet	  aktiviteter	  kan	  företaget	  standardisera	  sitt	  arbete.	  Redovisningen	  av	  
reklamationerna	  kan	  förbättras	  med	  hjälp	  av	  paretodiagram	  och	  utifrån	  paretoanalysen	  använda	  sig	  
av	  kvalitetsbristparametrar	  för	  att	  kunna	  identifiera	  grundproblemet	  till	  reklamationen.	  
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1. INLEDNING	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  studiens	  bakgrund	  till	  problemet	  presenteras.	  Därefter	  följer	  
problemdiskussion,	  syfte	  med	  forskningsfrågor,	  avgränsningar	  och	  till	  sist	  presenteras	  dispositionen.	  

1.1 BAKGRUND	  
Kvalitet	  kan	  definieras	  på	  olika	  sätt	  enligt	  Sörqvist	  (2001).	  Dels	  ”lämplighet	  för	  användning”	  (Sörqvist,	  
2001,	  s.	  10)	  och	  ”förmåga	  att	  uppfylla	  kundens	  förväntningar”	  (Sörqvist,	  2001,	  s.	  10).	  Dessa	  två	  
definitioner	  är	  båda	  kundorienterade	  och	  handlar	  om	  att	  kunden	  skall	  få	  det	  som	  förväntas.	  Kvalitet	  
kan	  därför	  definieras	  som	  ett	  mått	  på	  hur	  vida	  kundens	  förväntningar	  är	  uppfyllda.	  (ibid)	  	  

Varje	  företag	  måste	  hantera	  kundklagomål.	  Det	  kan	  enligt	  Cooke	  (1993)	  beskrivas	  som:	  

”No	  matter	  how	  well	  the	  product	  is	  manufactured,	  there	  will	  be	  some	  failure”	  (s.	  18)	  

Det	  finns	  ett	  flertal	  anledningar	  till	  att	  företagens	  kundklagomål	  bör	  hanteras	  på	  bästa	  sätt.	  I	  dagens	  
konkurrenskraftiga	  samhälle	  finns	  det	  många	  andra,	  liknade	  produkter,	  som	  kunden	  kan	  välja	  istället.	  
För	  att	  företagen	  skall	  behålla	  sina	  marknadsandelar	  och	  fortfarande	  vara	  konkurrenskraftiga	  är	  det	  
viktigt	  att	  kundklagomålen	  sätts	  i	  fokus	  och	  att	  orsaken	  till	  problemet	  identifieras.	  (Mitchell,	  1993)	  	  

Genom	  effektiv	  hantering	  av	  reklamationer	  kan	  företag	  snabbt	  upptäcka	  olika	  variationer	  som	  kan	  
leda	  till	  stora	  problem	  om	  de	  inte	  åtgärdas.	  En	  effektiv	  hantering	  där	  kundens	  förväntningar	  blir	  
fastställda	  kan	  också	  vara	  skillnaden	  mellan	  en	  bevarad	  och	  förlorad	  kundrelation.	  Dessutom	  kan	  det	  
bevara	  och	  förbättra	  ett	  företags	  anseende	  vilket	  kan	  leda	  till	  nya	  kundrelationer.	  (Stauss,	  2002)	  
(Mitchell,	  1993)	  	  

Tillverkningskostnad	  är	  ett	  viktigt	  begrepp	  hos	  producenter.	  Genom	  att	  hålla	  kostnaden	  så	  låg	  som	  
möjligt	  kan	  ett	  företag	  öka	  sin	  förtjänst.	  Produkten	  måste	  självklart	  uppfylla	  de	  kvalitetskrav	  som	  
förväntas	  men	  samtidigt	  inte	  överstiga	  budgeterad	  tillverkningskostnad.	  En	  god	  hantering	  av	  
kundklagomål	  bli	  därför	  en	  viktig	  del	  i	  verksamheten.	  (Cooke,	  1993)	  (Meier,	  1991)	  

1.2 PROBLEMDISKUSSION	  
En	  reklamation	  är	  ett	  exempel	  på	  en	  extern	  felkostnad	  som	  skapas	  när	  en	  kunds	  förväntningar	  på	  en	  
produkt	  eller	  tjänst	  inte	  uppfylls.	  För	  att	  skapa	  en	  bra	  kundrelation	  är	  det	  viktigt	  att	  ett	  systematiskt	  
arbetssätt	  används	  för	  att	  hantera	  reklamationerna.	  Detta	  för	  att	  kunderna	  skall	  känna	  att	  deras	  
klagomål	  tas	  på	  allvar	  och	  att	  företaget	  tar	  problemet	  på	  största	  allvar.	  	  

Svårigheten	  med	  reklamationshanteringen	  kan	  vara	  att	  få	  en	  optimal	  återkoppling	  till	  verksamheten	  
som	  gör	  att	  reklamationerna	  kan	  förhindras.	  Inte	  nog	  med	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  en	  
återkoppling	  till	  verksamheten	  så	  skall	  hela	  reklamationsprocessen	  gå	  snabbt	  och	  effektivt,	  detta	  kan	  
göras	  med	  hjälp	  av	  att	  granska	  dagens	  rutiner.	  	  

1.3 SYFTE	  OCH	  FORSKNINGSFRÅGOR	  
Uppsatsens	  syfte	  är	  att	  ta	  fram	  och	  redovisa	  förändringsförslag	  till	  reklamationsprocessen.	  Syftet	  
besvarar	  följande	  forskningsfråga:	  Hur	  kan	  reklamationshanteringen	  förbättras?	  
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Forskningsfrågan	  delas	  vidare	  upp	  i:	  

• Hur	  ser	  en	  reklamationsprocess	  ut?	  
• Hur	  kan	  arbetssätt	  och	  rutiner	  utformas	  för	  att	  skapa	  en	  mindre	  tids-‐	  och	  kostnadskrävande	  

process	  för	  reklamationshantering?	  
• Hur	  kan	  redovisningen	  av	  reklamationer	  förbättras?	  	  	  	  

1.4 AVGRÄNSNINGAR	  
En	  reklamation	  börjar	  med	  att	  ett	  kundklagomål	  skickas	  till	  säljkontoret	  och	  slutar	  med	  att	  ett	  
reklamationssvar	  skickas	  till	  kunden.	  Studien	  kommer	  att	  fokusera	  på	  att	  förbättra	  hanteringen	  och	  
redovisningen	  av	  reklamationer	  vid	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  i	  Piteå.	  

Studiens	  disposition	  kan	  ses	  i	  kapitel	  1.5.	  

1.5 DISPOSITION	  
Kapitel	  1	  Inledning	  

Första	  kapitlet	  inleds	  med	  en	  bakgrundsbeskrivning	  samt	  en	  problemdiskussion.	  Därefter	  beskrivs	  
syftet	  med	  studien	  och	  de	  forskningsfrågor	  som	  skall	  besvaras.	  Tills	  sist	  presenteras	  studiens	  
avgränsningar.	  	  	  	  	  

Kapitel	  2	  Teori	  

I	  det	  andra	  kapitlet	  beskrivs	  en	  sammanställning	  av	  teori	  och	  forskning	  kring	  området	  kvalitet,	  
kvalitetsbristkostnader,	  processer	  och	  förbättringsarbete.	  

Kapitel	  3	  Metod	  

De	  metoder	  som	  har	  används	  under	  studiens	  gång	  för	  att	  samla	  in	  information	  presenteras	  i	  detta	  
kapitel.	  Även	  en	  beskrivning	  över	  arbetsgången	  har	  gjorts.	  Tills	  sist	  presenteras	  en	  kort	  
metodutvärdering.	  	  

Kapitel	  4	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  Piteå	  

I	  detta	  kapitel	  har	  en	  kort	  företagspresentation	  av	  Smurfit	  Kappa	  Group	  gjorts	  samt	  en	  presentation	  
över	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  Piteå,	  deras	  organisation	  och	  affärssystem.	  	  

Kapitel	  5	  Nulägesanalys	  

Kapitlet	  inleds	  med	  en	  kort	  beskrivning	  över	  hur	  reklamationshanteringen	  ser	  ut	  på	  företaget.	  
Därefter	  visas	  en	  processkartläggning	  över	  de	  olika	  reklamationstyperna.	  Till	  sist	  beskrivs	  hur	  
redovisningen	  av	  reklamationerna	  ser	  ut	  i	  dagsläget.	  	  

Kapitel	  6	  Analys	  

I	  kapitel	  sex	  görs	  en	  analys	  över	  kartläggningen	  av	  reklamationsprocesserna	  samt	  redovisningen	  av	  
reklamationerna.	  Olika	  brister	  i	  dagens	  reklamationsprocess	  analyseras	  för	  att	  få	  en	  mer	  effektiv	  
process.	  Tills	  sist	  görs	  en	  analys	  över	  hur	  reklamationerna	  redovisas	  för	  att	  finna	  ett	  optimalt	  sätt	  att	  
redovisa	  reklamationerna.	  	  
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Kapitel	  7	  Slutsatser	  och	  rekommendationer	  

I	  detta	  kapitel	  görs	  en	  sammanställning	  över	  de	  rekommendationer	  som	  har	  framkommit	  under	  
analysen.	  	  

Kapitel	  8	  Diskussion	  

I	  detta	  kapitel	  presenteras	  reflektioner	  under	  studiens	  gång	  samt	  en	  diskussion	  kring	  hur	  studien	  
kunde	  ha	  genomförts	  annorlunda.	  Till	  sist	  presenteras	  olika	  tankar	  på	  fortsatt	  studie.	  	  
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2. TEORI	  
I	  följande	  kapitel	  presenteras	  teorin	  som	  används	  i	  studien	  för	  att	  behandla	  problemområdet.	  
Inledningsvis	  presenteras	  en	  kort	  introduktion	  till	  kvalitet.	  Därefter	  görs	  en	  beskrivning	  över	  vad	  
kvalitetsbristkostnader	  är	  samt	  hur	  de	  påverkar	  företaget.	  Till	  sist	  görs	  en	  beskrivning	  över	  vad	  
processer	  är	  och	  hur	  dessa	  kan	  effektiviseras.	  	  

2.1 KVALITET	  
Enligt	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2009)	  användes	  kvalitet	  redan	  under	  antiken	  och	  kommer	  från	  latinets	  
”qualitas”	  som	  betyder	  ”beskaffenhet”.	  Amerikanen	  Joseph	  Juran	  har	  formulerat	  en	  mer	  kundvänlig	  
definition	  som	  är	  ”fitness	  for	  use”	  (Bisgaard,	  2007)	  (Bergman	  och	  Klefsjö,	  2009).	  Juran	  har	  också	  
påpekat	  vikten	  av	  att	  tänka	  på	  morgondagens	  kunder	  och	  identifiera	  deras	  behov	  och	  förväntningar	  
(Bisgaard	  ,2007)	  (Bergman	  och	  Klefsjö,	  2009).	  Från	  detta	  följer	  ett	  annat	  begrepp	  som	  är	  centralt	  när	  
man	  pratar	  om	  kvalitet	  och	  det	  är	  kunden	  (Bergman	  och	  Klefsjö,	  2009).	  Kunden	  kan	  beskrivas	  som	  
den	  som	  organisationen	  vill	  skapa	  värde	  för	  (ibid).	  Graden	  av	  kundtilltillfredställelse	  kan	  därför	  ses	  
som	  det	  slutliga	  måttet	  på	  kvalitet	  (ibid).	  För	  att	  företaget	  skall	  kunna	  konkurrera	  är	  det	  viktigt	  att	  
företaget	  arbetar	  med	  ständiga	  förbättringar	  samt	  att	  de	  fastställer	  vilka	  kunder	  som	  företaget	  har	  
för	  att	  säkerställa	  att	  dessa	  kunder	  blir	  tillfredsställda	  (ibid).	  

2.1.1 FÖRBÄTTRINGSARBETE	  
Hörnstenarna	  i	  den	  offensiva	  kvalitetsutvecklingen	  innebär	  enligt	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2009)	  att	  
ständigt	  sträva	  efter	  att	  uppfylla,	  helst	  överträffa,	  kundens	  behov	  och	  förväntningar.	  Detta	  skall	  
genomföras	  till	  lägsta	  kostnad	  genom	  ett	  kontinuerligt	  förbättringsarbete	  där	  alla	  är	  engagerade	  med	  
fokus	  på	  organisationens	  processer.	  Offensiv	  betyder	  att	  aktivt	  förebygga,	  förändra	  och	  förbättra.	  
Därmed	  inte	  att	  kontrollera	  och	  repetera.	  Utveckling	  syftar	  på	  att	  kvalitetsarbete	  är	  ett	  ständigt	  
pågående	  arbete	  och	  inte	  ett	  speciellt	  projekt	  samt	  att	  det	  handlar	  om	  utveckling	  av	  produkter	  och	  
processer.	  Det	  handlar	  också	  om	  att	  stödja	  den	  personliga	  utvecklingen	  hos	  de	  människor	  som	  
arbetar	  i	  processerna.	  (ibid)	  

Kroniskt	  problem	  är	  enligt	  Sörqvist	  (2001)	  väldigt	  svåra	  att	  upptäcka	  dels	  för	  att	  de	  är	  i	  stor	  
utsträckning	  accepterade	  och	  dolda.	  Det	  är	  vanligt	  att	  säga	  att	  de	  kroniska	  problemen	  är	  något	  som	  
företaget	  har	  lärt	  sig	  att	  leva	  med.	  Dåliga	  angreppssätt,	  ineffektivitet	  och	  kommunikationsbrister	  är	  
några	  exempel	  på	  kroniska	  problem.	  Verksamheten	  drivs	  vidare	  på	  oförändrat	  sätt	  eftersom	  att	  
medarbetarna	  inte	  reagerar	  över	  de	  kroniska	  problemen.	  Ett	  kroniskt	  problem	  kan	  ses	  som	  en	  
avvikelse	  från	  den	  optimala	  styrnivån.	  Vid	  fokusering	  på	  kvalitetsbristkostnader	  är	  det	  vanligt	  att	  
endast	  de	  tillfälliga	  felen	  upplyses	  eftersom	  det	  är	  oftast	  dessa	  som	  uppmärksammas	  av	  företaget.	  
Med	  hjälp	  av	  att	  göra	  en	  omfattande	  analys	  av	  företaget	  kan	  de	  kroniska	  problemen	  upptäckas.	  
Dessutom	  kan	  de	  tillfälliga	  problemen	  ge	  en	  indikation	  om	  vilka	  kroniska	  problem	  som	  kan	  finnas.	  
(ibid)	  

2.2 KVALITETSBRISTKOSTNAD	  
Enligt	  Sörqvist	  (2001)	  kan	  kvalitetsbristkostnader	  definieras	  som	  ”de	  totala	  förluster	  som	  uppstår	  
genom	  att	  ett	  företags	  produkter	  och	  processer	  inte	  är	  fullkomliga”	  (s.	  31).	  Med	  förluster	  menas	  de	  
effekter	  som	  kvalitetsbrister	  kan	  ha	  på	  företagets	  intäkter,	  kostnader	  och	  tillgångar.	  Inom	  
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kvalitetsbristkostnader	  finns	  resultatet	  från	  kundernas	  uppfyllande	  av	  uttalande	  behov,	  
underförstådda	  behov	  och	  omedvetna	  behov.	  (ibid)	  

Enligt	  Krishnan	  (2006)	  sammankopplas	  kvalitetskostnader	  till	  ett	  så	  kallat	  ”Cost	  of	  quality	  Iceberg”,	  
figur	  1.	  Isberget	  illustrerar	  att	  vid	  tal	  om	  kvalitetskostnader	  är	  det	  endast	  en	  andel	  kostnader	  som	  är	  
synliga,	  vilket	  gör	  att	  en	  annan	  andel	  blir	  osynliga.	  	  Denna	  visar	  att	  det	  finns	  ytterligare	  
kvalitetskostnader	  som	  inte	  tas	  med	  vid	  tal	  om	  kvalitetsbristkostnader.	  Osynliga	  
kvalitetsbristkostnader	  kan	  exempelvis	  vara	  förlorad	  försäljning	  samt	  onödig	  hantering.	  Därför	  är	  det	  
viktigt	  att	  arbetet	  med	  kvalitetsbristkostnader	  görs	  grundligt	  så	  att	  samtliga	  kvalitetsbristkostnader	  
finns	  med	  i	  arbetet.	  (ibid)	  	  	  	  	  

	  

Figur	  1:	  Cost	  of	  quality	  Iceberg	  (Krishnan,	  2006,	  s.	  84)	  

2.2.1 VARFÖR	  SKALL	  KVALITETSBRISTKOSTNADER	  MÄTAS?	  
Det	  finns	  ett	  antal	  fördelar	  med	  att	  studera	  kvalitetsbristkostnader.	  Genom	  att	  studera	  
kvalitetsbristkostnader	  kan	  företaget	  fokusera	  på	  de	  områden	  som	  behöver	  förbättras.	  Företaget	  kan	  
också	  ha	  kontroll	  över	  de	  pågående	  förbättringsaktiviteter	  och	  planera	  för	  kvalitetsförbättringar.	  
Genom	  att	  titta	  på	  kvalitetsbristkostnader	  kan	  detta	  ge	  ett	  stöd	  till	  att	  hålla	  en	  kommunikation	  inom	  
företaget	  som	  kan	  hjälpa	  i	  den	  övergripande	  kvalitetskontrollen.	  Innan	  dessa	  fördelar	  kan	  realiseras	  
måste	  de	  nödvändiga	  förutsättningarna	  ges	  för	  en	  effektiv	  användning	  av	  
kvalitetskostnadsteknikerna	  för	  att	  ta	  fram	  samtliga	  kvalitetsbristkostnader.	  Utan	  någon	  effektiv	  
mätning	  kommer	  ingen	  effektiv	  kontroll	  tas	  fram.	  (Yang,	  2008)	  (Meier,	  1991)	  

Sörqvist	  (2001)	  och	  Omachonu,	  Suthummanon,	  och	  Einspruch	  (2004)	  presenterar	  fördelar	  med	  att	  
studera	  kvalitetsbristkostnader	  genom	  att	  effekterna	  på	  bristerna	  översätts	  till	  kronor	  vilket	  gör	  att	  
företaget	  lättare	  kan	  se	  hur	  mycket	  det	  kostar	  att	  göra	  fel,	  vilket	  i	  sin	  tur	  gör	  att	  motivationen	  till	  att	  
motverka	  fel	  ökar.	  En	  annan	  viktigt	  fördel	  är	  att	  företaget	  kan	  påvisa	  sina	  problemområden.	  Det	  gör	  
att	  dem	  kan	  få	  en	  överblick	  över	  vilka	  brister	  som	  finns	  inom	  företagets	  områden.	  Företaget	  kan	  
också	  göra	  olika	  prioriteringar	  när	  de	  ser	  vilka	  kostnader	  som	  drabbar	  deras	  varor,	  tjänster	  eller	  
processer.	  Till	  sist	  kan	  företaget	  se	  hur	  kvalitetsbristkostnaderna	  har	  utvecklas	  över	  tiden	  för	  att	  göra	  
det	  möjligt	  att	  följa	  upp	  och	  utvärdera	  de	  kvalitetsinsatser	  som	  företaget	  gör.	  (ibid)	  
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2.3 ATT	  MÄTA	  OCH	  ANALYSERA	  KVALITETSBRISTKOSTNADER	  
Här	  beskrivs	  teori	  och	  metoder	  för	  hur	  kvalitetsbristkostnader	  kan	  mätas	  och	  analyseras.	  Författaren	  
har	  valt	  att	  ta	  med	  endast	  de	  teorier	  och	  metoder	  som	  känns	  relevant	  i	  denna	  studie.	  	  

2.3.1 NIVÅINDELNING	  
Vid	  mätning	  av	  kvalitetsbristkostnader	  beskriver	  Sörqvist	  (2001)	  att	  det	  finns	  olika	  svårighetsgrader	  i	  
mätningen	  beroende	  på	  vilka	  kostnader	  som	  studeras.	  För	  att	  mäta	  vissa	  kostnader	  kan	  det	  krävas	  
mycket	  arbete	  medan	  andra	  kan	  vara	  lätta	  att	  genomföra.	  Dessutom	  finns	  det	  ett	  flertal	  kostnader	  
som	  inte	  alls	  går	  att	  mäta	  i	  praktiken.	  Vissa	  av	  dessa	  kostnader	  kan	  bedömas	  genom	  att	  uppskatta	  
kostnaden	  medan	  andra	  förblir	  okända.	  Därför	  kan	  det	  vara	  klokt	  att	  gruppera	  kostnaderna	  i	  fem	  
olika	  nivåer.	  (ibid)	  

NIVÅ	  1:	  TRADITIONELLA	  KVALITETSBRISTKOSTNADER	  
I	  denna	  nivå	  finns	  kostnader	  som	  är	  anknutna	  till	  akuta	  och	  därigenom	  tillfälliga	  problem	  som	  stör	  
verksamheten	  medan	  de	  som	  uppkommer	  av	  kroniska	  problem	  förblir	  oidentifierbara.	  Traditionella	  
kvalitetsbristkostnader	  är	  kassationer,	  omarbetning,	  garantikostnader,	  reklamationer,	  påföljder	  och	  
kostnader	  för	  kontrollpersonal.	  För	  att	  samla	  ihop	  kostnader	  används	  oftast	  det	  ekonomiska	  
redovisningssystemet	  samt	  felrapporteringssystem.	  Detta	  gör	  det	  relativt	  enkelt	  att	  samla	  ihop	  
kvalitetsbristkostnaderna,	  dessvärre	  finns	  risken	  att	  endast	  en	  liten	  del	  av	  de	  totala	  kostnaderna	  
uppmärksammas.	  Traditionella	  kvalitetsbristkostnader	  är	  väldigt	  användbara	  om	  syftet	  är	  att	  
identifiera	  förbättringsåtgärder.	  Risken	  är	  dock	  att	  många	  problemområden	  missas	  och	  en	  fel-‐
prioritering	  görs	  på	  grund	  av	  bristfälligt	  beslutsunderlag.	  	  Detta	  kan	  i	  slutända	  leda	  till	  att	  
förbättringsprojekten	  inte	  bedrivs	  med	  högsta	  effektivitet	  eftersom	  dem	  inte	  utförs	  i	  den	  mest	  
lönsamma	  ordningen.	  (Sörqvist,	  2001)	  

NIVÅ	  2:	  DOLDA	  KVALITETSBRISTKOSTNADER	  
I	  denna	  nivå	  finns	  de	  resterande	  kostnader	  som	  är	  dolda	  i	  det	  ekonomiska	  redovisningssystemet	  men	  
som	  också	  direkt	  drabbar	  verksamheten.	  Kostnader	  som	  direkt	  lön,	  direkt	  material,	  
tillverkningskostnader	  etc.	  De	  kostnader	  som	  uppstår	  i	  samband	  med	  kroniska	  problem	  tillhör	  också	  
denna	  nivå.	  De	  kostnader	  som	  uppstår	  på	  tjänstemannasidan	  av	  verksamheten	  återfinns	  oftast	  i	  
denna	  nivå	  dock	  även	  en	  del	  av	  kostnader	  inom	  produktionen,	  eftersom	  man	  normalt	  endast	  delar	  
upp	  vissa	  kvalitetsbristkostnader.	  Ett	  exempel	  kan	  vara	  att	  ett	  omarbete	  sker	  direkt	  och	  en	  
uppdelning	  av	  kostnader	  inte	  sker.	  (Sörqvist,	  2001)	  

NIVÅ	  3:	  FÖRLORADE	  INTÄKTER	  
Intäkter	  som	  företaget	  går	  miste	  om	  för	  att	  varor	  och	  tjänster	  levereras	  ut	  på	  marknaden	  till	  de	  
externa	  kunderna	  och	  inte	  uppfyller	  deras	  samtliga	  behov.	  Kunden	  kan	  uppleva	  brister	  och	  fel	  i	  
produkten,	  uttalade	  behovet	  från	  kunden	  uppfylls	  inte	  eller	  att	  konkurrenternas	  produkters	  upplevs	  
som	  mer	  värdefulla	  för	  kunden.	  Detta	  kan	  i	  sin	  tur	  leda	  till	  minskad	  försäljning	  och	  förlust	  av	  
potentiella	  kunder	  och	  i	  vissa	  fall	  kan	  det	  vara	  stora	  belopp.	  Att	  beräkna	  kostnaderna	  för	  den	  
förlorade	  intäkten	  kan	  vara	  mycket	  svårt,	  för	  att	  de	  baserar	  sig	  på	  uppskattningar.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  
att	  ha	  i	  åtanke	  att	  dessa	  förluster	  existerar	  för	  att	  inte	  få	  ett	  felaktigt	  beslut	  vid	  analys	  av	  
kvalitetsbristkostnader.	  (Sörqvist,	  2001)	  
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NIVÅ	  4:	  KUNDERNAS	  KOSTNADER	  
Med	  kundernas	  kostnader	  menas	  de	  kostnader	  som	  drabbar	  de	  externa	  kunderna	  på	  grund	  av	  
bristande	  kvalitet	  i	  något	  led.	  Dessa	  kostnader	  kan	  exempelvis	  vara	  driftstopp,	  funktionsfel	  och	  
marknadseffekt.	  Dessa	  kostnader	  är	  viktiga	  eftersom	  de	  är	  starkt	  knutna	  till	  kostnader	  för	  förlorad	  
intäkt.	  Detta	  för	  att	  en	  produkt	  som	  orsakar	  stora	  problem	  för	  kunden	  p.g.a.	  dålig	  kvalitet,	  kommer	  
göra	  att	  det	  levererade	  företagets	  rykte	  försämras.	  (Sörqvist,	  2001)	  	  

Idag	  har	  företagets	  relation	  till	  kunderna	  också	  förändras	  och	  har	  gjort	  att	  företaget	  i	  dagsläget	  
försöker	  skapa	  långsiktiga	  relationer	  med	  sina	  kunder	  med	  gemensamma	  mål.	  Detta	  gör	  att	  synsättet	  
med	  att	  optimera	  den	  egna	  verksamheten	  inte	  längre	  är	  hållbar	  utan	  även	  kundernas	  situation	  måste	  
tas	  i	  åtanke.	  (Sörqvist,	  2001)	  

NIVÅ	  5:	  SAMHÄLLSEKONOMISKA	  KOSTNADER	  
Dessa	  är	  kostnader	  som	  drabbar	  samhället	  på	  grund	  av	  att	  företaget	  har	  bristande	  kvalitet	  i	  deras	  
produkter	  eller	  processer.	  Förluster	  som	  uppstår	  på	  grund	  av	  miljöförsämring	  är	  ett	  exempel	  på	  
samhällsekonomiska	  kostnader.	  Kostnader	  som	  är	  kopplade	  till	  de	  socioekonomiska	  kostnader	  som	  
kan	  uppstå	  om	  företaget	  har	  låg	  kvalitet	  som	  sedan	  bidrar	  till	  att	  företagets	  lönsamhet	  försämras.	  
Detta	  kan	  sedan	  resultera	  i	  ökad	  arbetslöshet,	  minskade	  skatteintäkter	  för	  samhället	  etc.	  (Sörqvist,	  
2001)	  

Företagets	  problem	  och	  brister	  kan	  ibland	  leda	  till	  mängder	  av	  regleringar,	  myndighetskrav	  och	  
kontrollförelägganden,	  vilket	  kan	  påverka	  samtliga	  företag	  inom	  branschen	  under	  en	  lång	  tid.	  Dessa	  
kostnader	  är	  det	  viktigt	  att	  företaget	  är	  medvetna	  om	  eftersom	  de	  är	  vanligtvis	  kostnader	  som	  skall	  
betalas	  på	  kort	  sikt	  till	  exempel	  miljöavgifter,	  böter	  och	  markanseffekter.	  (Sörqvist,	  2001)	  

2.3.2 PARETODIAGRAM	  
Med	  hjälp	  av	  ett	  paretodiagram	  kan	  företaget	  få	  hjälp	  med	  att	  prioritera	  vilket	  problem	  som	  skall	  
angripas	  först	  eftersom	  det	  oftast	  endast	  är	  möjligt	  att	  angripa	  ett	  problem	  i	  taget.	  I	  ett	  
paretodiagram	  visas	  oftast	  att	  ett	  litet	  antal	  problemtyper	  står	  för	  en	  mycket	  stor	  del	  av	  
totalkostnaderna.	  (Bergman	  och	  Klefsjö	  2009)	  	  

I	  diagrammet	  finns	  det	  möjlighet	  att	  identifiera	  kvalitetkostnader	  beroende	  på	  kategori,	  produkt,	  typ	  
av	  defekt	  eller	  avvikelse	  (Montgomery,	  2009).	  Paretoanalysen	  genomförs	  enligt	  Sörqvist	  (2001)	  i	  fem	  
olika	  steg.	  	  

Steg	  1:	  Den	  insamlade	  datan	  delas	  upp	  i	  lämpliga	  kategorier	  som	  därefter	  summeras.	  Därefter	  
beräknas	  samtliga	  kategorier	  till	  en	  totalsumma.	  

Steg	  2:	  I	  detta	  steg	  rangordnas	  kategorierna	  och	  deras	  respektive	  andelar	  beräknas.	  Därefter	  bildas	  
en	  tabell	  där	  kategorierna	  skrivs	  in	  i	  rangordning.	  Varje	  kategoris	  procentuella	  andel	  beräknas	  och	  
summeras	  sedan	  till	  en	  kumulativ	  andel.	  	  

Steg	  3:	  Därefter	  ritas	  de	  valda	  staplarna	  i	  storleksordning	  i	  diagrammet,	  med	  den	  störta	  placerad	  till	  
vänster.	  Finns	  det	  många	  olika	  kategorier	  kan	  de	  minsta	  samlas	  under	  övrigt.	  	  

Steg	  4:	  I	  detta	  steg	  ritas	  sedan	  summakurvan	  och	  paretodiagrammet	  är	  klart.	  
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Steg	  5:	  I	  det	  sista	  steget	  är	  det	  dags	  att	  analysera	  paretodiagrammet.	  	  

Enligt	  Montgomery	  (2009)	  kan	  analysen	  startas	  med	  att	  studera	  de	  feltyper	  som	  ligger	  längst	  till	  
vänster	  i	  diagrammet,	  eftersom	  dessa	  är	  mest	  frekventa.	  Det	  gör	  att	  rotorsaken	  till	  dessa	  problem	  
bör	  åtgärdas	  först.	  (ibid)	  	  

Det	  är	  också	  viktigt	  att	  ha	  i	  åtanke	  att	  frekventa	  feltyper	  inte	  alltid	  är	  viktigast,	  eftersom	  vissa	  fel	  kan	  
bidra	  till	  stora	  följdfel	  om	  det	  inte	  korrigeras.	  Detta	  gör	  att	  det	  ibland	  är	  vanligt	  att	  både	  studera	  
kostnaderna	  för	  kvalitetsbristerna	  och	  antalet	  fel.	  Ofta	  kan	  ett	  paretodiagram	  visa	  ett	  fåtal	  feltyper	  
som	  tillsammans	  motsvarar	  en	  mycket	  stor	  del	  av	  det	  totala	  antalet	  fel	  eller	  den	  totala	  kostnaden	  för	  
kvalitetsbristkostnader.	  Detta	  har	  gjort	  att	  uttrycket	  80–20-‐regeln	  används,	  som	  betyder	  att	  80	  %	  av	  
aktiviteterna	  sägs	  orsakas	  av	  20	  %	  av	  faktorerna.	  Detta	  betyder	  att	  om	  företaget	  koncentrerar	  sig	  på	  
20	  %	  av	  faktorerna	  så	  kan	  80	  %	  av	  problemen	  elimineras.	  (Bergman	  och	  Klefsjö,	  2009)	  

Analysen	  börjar	  med	  att	  studera	  brytpunkter	  på	  summakurvan	  som	  skiljer	  ”det	  väsentliga	  fåtalet	  från	  
det	  oväsentliga	  flertalet”	  (Sörqvist,	  2001,	  s.	  147).	  Vid	  analysen	  av	  kvalitetsbristkostnader	  är	  det	  också	  
viktigt	  att	  tänka	  på	  att	  de	  verkliga	  kvalitetsbristkostnaderna	  inte	  går	  att	  titta	  på	  ex.	  förlorade	  
marknadsandelar	  (Montgomery,	  2009).	  Därför	  bör	  analysen	  kompletteras	  med	  erfarenheter	  (ibid).	  	  	  

2.3.3 KVALITETSBRISTKOSTNADSPARAMETRAR	  
För	  att	  få	  en	  bättre	  bild	  över	  kvalitetsbristkostnader	  kan	  de	  olika	  kvalitetkostnaderna	  brytas	  ned	  i	  
kostnadsdrivare.	  Med	  kostnadsdrivare	  menas	  de	  aktiviteter	  som	  orsakar	  varje	  enskild	  
kvalitetsbristkostnad.	  Denna	  nedbrytning	  kan	  ske	  på	  flera	  olika	  nivåer	  tills	  varje	  fristående	  orsak	  till	  
samtliga	  kvalitetsbristkostnader	  erhålls.	  	  Sambanden	  beskrivs	  ofta	  i	  träddiagram,	  för	  exempel	  se	  figur	  
2.	  Även	  kostnaderna	  för	  respektive	  kostnadsdrivare	  kan	  också	  bestämmas	  för	  att	  erhålla	  ett	  bra	  
underlag	  till	  förbättringsarbetet.	  (Sörqvist,	  2001)	  

	  

Figur	  2:	  Nedbrytning	  av	  kvalitetsbristkostnadsparametrar	  i	  kostnadsdrivare	  och	  fristående	  orsaker	  (Sörqvist,	  2001,	  s.	  61)	  

2.4 PROBLEM	  VID	  MÄTNING	  AV	  KVALITETSBRISTKOSTNADER	  
Yang	  (2008)	  anger	  ett	  antal	  kritiska	  punkterna	  att	  studera	  kvalitetsbristkostnader.	  Dels	  är	  det	  viktigt	  
att	  en	  lämplig	  kategorisering	  av	  reklamationerna	  görs	  och	  att	  samtliga	  reklamationer	  finns	  med	  i	  
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kategoriseringen.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  relevant	  data	  samlas	  in	  och	  att	  alla	  kvalitetskostnader	  
kvalificeras	  noggrant.	  Företaget	  måste	  också	  identifiera	  områden	  med	  bristfällig	  kvalitet	  med	  hjälp	  av	  
analyser,	  samt	  att	  ansvaret	  fördelas	  på	  de	  övergripande	  kostnaderna.	  (ibid)	  

Sörqvist	  (2001)	  har	  under	  ett	  forskningsprojekt	  kunnat	  identifiera	  ett	  antal	  problem	  vid	  mätning	  av	  
kvalitetsbristkostnader.	  Ett	  problem	  kan	  vara	  omfattningen,	  vilket	  betyder	  att	  företaget	  endast	  mäter	  
de	  kvalitetkostnader	  som	  är	  tillfälliga,	  vilket	  gör	  att	  den	  totala	  bilden	  inte	  ges.	  Detta	  gör	  att	  de	  
kroniska	  problemen	  vanligtvis	  blir	  dolda	  för	  företaget.	  (ibid)	  

En	  annan	  svårighet	  kan	  vara	  att	  det	  inte	  finns	  ett	  mål	  med	  mätningen	  över	  vad	  den	  uppmätta	  datan	  
skall	  användas	  till	  och	  man	  har	  därför	  inte	  heller	  anpassat	  mätmetoderna	  efter	  detta.	  	  Det	  är	  även	  
vanligt	  att	  de	  data	  som	  erhålls	  inte	  används	  till	  förbättringsarbetet	  utan	  att	  fokus	  ligger	  på	  resultatet.	  
(Sörqvist,	  2001)	  

Definitionen	  av	  vilka	  som	  är	  företagets	  kvalitetsbristkostnader	  är	  också	  en	  vanlig	  svårighet.	  Ansvar	  är	  
ytterligare	  en	  svårighet.	  Med	  ansvar	  menas	  den	  som	  skall	  belastas	  av	  de	  olika	  kostnader	  och	  vem	  
som	  har	  orsakat	  dem.	  För	  att	  minska	  problematiken	  med	  ansvaret	  är	  det	  viktigt	  att	  företaget	  väljer	  
enkla	  metoder	  för	  att	  bestämma	  vem	  som	  skall	  belastas	  med	  de	  kostnader	  som	  uppmätts.	  I	  vissa	  fall	  
fördelas	  kostnaderna	  där	  de	  uppstår	  och	  andra	  fall	  används	  tydliga	  rutiner	  för	  hur	  kostnader	  skall	  
fördelas.	  (Sörqvist,	  2001)	  

Ytterligare	  en	  svårighet	  när	  det	  gäller	  kvalitetsbristkostnader	  är	  mätmetoderna.	  Mätmetoderna	  kan	  
vara	  uppbyggda	  med	  vilka	  medarbetare	  som	  skall	  rapportera	  fel	  och	  brister	  eller	  att	  de	  är	  uppbyggda	  
mot	  det	  ekonomiska	  redovisningssystemet	  och	  andra	  rapporter	  som	  är	  utvecklade	  för	  att	  passa	  den	  
nya	  uppgiften.	  Vissa	  företag	  bygger	  upp	  nya	  mätsystem	  i	  form	  av	  blankettsystem	  eller	  datorsystem	  
som	  endast	  är	  till	  för	  kvalitetskostnader.	  Generellt	  brukar	  det	  ekonomiska	  redovisningssystemet	  inte	  
alls	  passa	  eftersom	  de	  vanliga	  kontona	  och	  kostnadsställena	  används	  vilket	  gör	  att	  det	  är	  svårt	  att	  
särskilja	  kvalitetsbristkostnaderna.	  Ekonomifunktionen	  är	  också	  oftast	  anpassad	  för	  att	  uppfylla	  krav	  
från	  myndigheter	  och	  ägare,	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  få	  en	  intern	  anpassning.	  Andra	  
felrapporteringssystem	  är	  också	  oftast	  svåra	  att	  använda	  eftersom	  de	  är	  lokala	  och	  inte	  kompatibla	  
med	  varandra.	  Dessutom	  är	  det	  vanligt	  att	  användare	  av	  ett	  separat	  system	  tycker	  att	  arbetsbördan	  
är	  allt	  för	  stor	  samt	  att	  systemet	  inte	  används	  på	  det	  sätt	  som	  är	  avsett,	  vilket	  gör	  att	  kvaliteten	  på	  
resultatet	  påverkas.	  Vissa	  företag	  har	  valt	  att	  kombinera	  olika	  typer	  av	  mätningar	  som	  exempelvis	  
mätningar	  av	  kvalitetsbristkostnader,	  kundnöjdhet	  och	  arbetsklimat	  för	  att	  erhålla	  en	  mer	  
rättvisande	  bild	  vid	  beslutssituationer.	  Ledningen	  är	  också	  en	  faktor	  vid	  mätningen	  som	  kan	  göra	  det	  
problematiskt.	  Detta	  för	  att	  ledningens	  engagemang	  har	  en	  stor	  påverkan	  på	  kvalitetsarbetet.	  I	  
många	  fall	  har	  inte	  informationen	  om	  åtgärder	  och	  förbättringar	  använts	  av	  ledningen.	  Detta	  gör	  att	  
personalen	  känner	  sig	  mindre	  motiverade	  att	  rapportera	  problem.	  (Sörqvist,	  2001)	  

Personalen	  kan	  också	  bidra	  med	  en	  svårighet	  vid	  mätningen	  eftersom	  fördelarna	  med	  mätningen	  
inte	  riktigt	  uppfattas	  från	  deras	  sida.	  Detta	  kan	  ske	  eftersom	  att	  mätningen	  inte	  alltid	  är	  specifikt	  
anpassad	  för	  det	  lokala	  arbetet.	  En	  annan	  faktor	  kan	  vara	  uteblivna	  resurser	  och	  hjälp	  för	  personalen	  
vid	  höga	  kvalitetsbristkostnader	  samt	  att	  ledningen	  sällan	  efterfrågar	  uppföljning.	  Ibland	  kan	  
personal	  också	  känna	  obehag	  över	  kvalitetbriskostnader	  eftersom	  de	  lätt	  kan	  tolkas	  som	  personliga.	  
Det	  kan	  göra	  att	  vissa	  medarbetare	  döljer	  vissa	  kostnader.	  De	  företag	  som	  har	  lyckats	  bra	  med	  
kvalitetsbristmätningen	  har	  lagt	  en	  stor	  vikt	  på	  utbildning	  för	  personalen	  så	  att	  dess	  förståelse	  ökar	  
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samt	  att	  en	  delaktighet	  stimuleras.	  De	  använder	  sig	  också	  av	  informationen	  från	  systemet	  för	  att	  
snabbt	  kunna	  agera	  vid	  kvalitetsbrister.	  (Sörqvist,	  2001)	  

En	  annan	  svårighet	  är	  noggrannheten.	  Studeras	  mätningarnas	  duglighet	  har	  det	  visat	  sig	  att	  i	  många	  
fall	  är	  de	  inte	  är	  dugliga.	  Ledningen	  upplever	  det	  ibland	  som	  att	  resultatet	  från	  
kvalitetsbristkostnadsmätningarna	  är	  opålitliga	  och	  felaktiga.	  Det	  innebär	  att	  underlaget	  inte	  känns	  
pålitligt	  och	  inte	  kan	  användas	  som	  ett	  beslutsunderlag.	  (Sörqvist,	  2001)	  

Implementering	  av	  mätsystemet,	  och	  att	  det	  görs	  rätt	  från	  början,	  är	  mycket	  viktigt.	  Det	  har	  visat	  sig	  
att	  vid	  implementeringen	  har	  personalen	  ofta	  en	  negativ	  bild	  över	  mätmetoden	  och	  kan	  inte	  se	  dess	  
möjligheter.	  (Sörqvist,	  2001)	  

Till	  sist	  gör	  jämförelser	  det	  problematiskt	  vid	  mätningen	  av	  kvalitetbriskostnaderna.	  Detta	  för	  att	  
storleken	  på	  de	  upprättade	  kvalitetsbristkostnaderna	  kan	  variera	  mycket	  mellan	  olika	  verksamheter.	  
Generellt	  brukar	  det	  vara	  så	  att	  ett	  tillverkande	  företag	  har	  större	  kvalitetkostnader	  än	  ett	  
tjänsteföretag,	  just	  därför	  kan	  det	  vara	  lättare	  att	  mäta	  i	  tillverkningen	  eftersom	  det	  finns	  fler	  synliga	  
kostnader.	  Därför	  bör	  inte	  kvalitetsbristkostnader	  jämföras	  mellan	  olika	  verksamheter	  om	  man	  inte	  
kan	  säkerställa	  att	  identiska	  angreppssätt	  och	  metoder	  används.	  (Sörqvist,	  2001)	  

2.6 PROCESSER	  
En	  process	  kan	  enligt	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2009)	  definieras	  som:	  	  

”En	  process	  är	  ett	  nätverk	  av	  aktiviteter	  som	  upprepas	  i	  tiden	  och	  vars	  syfte	  är	  att	  skapa	  värde	  åt	  
någon	  extern	  eller	  intern	  kund”	  (s.	  470).	  	  

Det	  kan	  uppfattas	  som	  en	  koordination	  mellan	  människor,	  det	  vill	  säga	  individer	  som	  samverkar	  och	  
om	  dessa	  individers	  kompetens.	  Det	  gör	  att	  ofta	  vid	  tal	  om	  processer	  pratas	  det	  mer	  om	  lagarbete	  än	  
om	  löpande	  band.	  Detta	  gör	  att	  vid	  förbättringsarbeten	  idag	  pratas	  det	  mer	  om	  förbättringar	  i	  de	  
administrativa	  arbetsflödena	  eftersom	  de	  andra	  processerna	  som	  är	  kopplade	  till	  tillverkningen	  
redan	  är	  förbättrade.	  (Bergman	  och	  Klefsjö,	  2009)	  

En	  process	  kan	  också	  karaktäriseras	  som	  något	  som	  har	  en	  början	  och	  ett	  slut	  och	  har	  en	  
uppdragsgivare	  och	  en	  uppdragstagare.	  Processen	  innehåller	  ett	  nätverk	  av	  ingående	  aktiviteter	  med	  
ett	  värdeskapande	  resultat	  som	  upprepas	  i	  oändligheten.	  (Bergman	  och	  Klefsjö,	  2009)	  	  

En	  process	  kan	  också	  enligt	  Sörqvist	  (2004)	  beskrivas	  som	  ett	  flöde	  av	  aktiviteter	  och	  arbetsmoment.	  
Verksamhetens	  effektivitet	  och	  förmåga	  påverkas	  mycket	  av	  hur	  dessa	  flöden	  flyter	  och	  hur	  de	  är	  
utformade	  (ibid).	  	  

2.6.1 PROCESSTRUKTUR	  
Enligt	  Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos	  (2001)	  är	  en	  processkartläggning	  ett	  måste	  för	  att	  kunna	  styra	  och	  
utveckla	  verksamhetens	  processer.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  organisationens	  personer	  känner	  till	  och	  
förstår	  processerna	  (ibid).	  Vid	  identifiering	  av	  processerna	  nämns	  tre	  olika	  typer:	  

• Huvudprocesser	  skall	  uppfylla	  den	  externa	  kundens	  behov	  och	  bearbeta	  de	  produkter	  som	  
företaget	  erbjuder	  (Bergman	  och	  Klefsjö,	  2009).	  Huvudprocesser	  utgör	  ofta	  verksamhetens	  
kärnprocess,	  eftersom	  att	  de	  är	  ofta	  tvärfunktionella	  och	  involverar	  flera	  avdelningar	  eller	  
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organisationer	  och	  bidrar	  direkt	  till	  ett	  kundvärde	  (Jonsson,	  2011).	  Exempel	  på	  
huvudprocesser	  är	  produktutvecklingsprocesser,	  produktionsprocesser	  och	  
distributionsprocesser	  (Bergman	  och	  Klefsjö,	  2009).	  

• Stödprocesser	  skall	  tillhandahålla	  huvudprocesserna	  med	  de	  resurser	  som	  de	  behöver	  
(Bergman	  och	  Klefsjö,	  2009).	  För	  att	  huvudprocesserna	  skall	  utföras	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  och	  
bidra	  till	  kundvärdet	  måste	  därför	  stödprocesser	  finnas	  (Jonsson,	  2011).	  Exempel	  på	  
stödprocesser	  är	  rekryteringsprocesser,	  underhållsprocesser	  och	  informationsprocesser	  
(Bergman	  och	  Klefsjö,	  2009).	  

• Ledningsprocessers	  uppgift	  är	  att	  besluta	  om	  organisationens	  mål	  och	  strategier	  samt	  att	  
verkställa	  förbättringar	  av	  organisationens	  andra	  processer	  (Bergman	  och	  Klefsjö,	  2009).	  
Exempel	  på	  ledningsprocesser	  är	  strategisk	  planering,	  målsättningsprocesser	  och	  
revisionsprocesser	  (ibid).	  	  

2.6.2 PROCESSKARTLÄGGNING	  OCH	  FLÖDESSCHEMA	  
Det	  finns	  ingen	  speciell	  standard	  för	  vilka	  symboler	  som	  skall	  användas	  vid	  en	  processkartläggning.	  
Viktigt	  att	  tänka	  på	  vid	  kartläggningen	  är	  att	  vara	  konsekvent	  och	  att	  processkartan	  är	  lättförståelig	  
så	  att	  varje	  medarbetare	  kan	  förstå	  dem.	  För	  att	  minska	  missförstånd	  är	  det	  viktigt	  att	  använda	  så	  få	  
symboler	  som	  möjligt	  där	  en	  symbol	  representerar	  aktiviteter/processer	  och	  en	  som	  representerar	  
objekt	  in/objekt	  ut.	  (Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos,	  2001)	  (Harrington,	  1993)	  	  	  

2.6.3 PROCESSFÖRBÄTTRINGAR	  	  
Innan	  det	  analytiska	  lösningsarbetet	  kan	  starta	  är	  det	  viktigt	  att	  de	  förbättringsmöjligheter	  som	  finns	  
identifieras	  enligt	  Rentzhog	  (1998).	  För	  att	  identifiera	  dessa	  finns	  det	  ett	  antal	  principer	  som	  kan	  
genomarbetas:	  

v Eliminera	  byråkrati:	  Ta	  bort	  de	  eventuella	  onödiga	  administrativa	  rutiner	  och	  pappersarbeten	  
som	  kan	  finnas.	  

v Eliminera	  dubbelarbete:	  Ta	  bort	  identiska	  aktiviteter	  som	  utförs	  i	  olika	  delar	  av	  processen.	  
v Genomför	  värdeskapandeanalys:	  Öka	  den	  andel	  av	  aktiviteter	  som	  tillför	  värde	  för	  kunderna.	  	  
v Förenkla	  i	  möjligaste	  mål:	  Eftersträva	  att	  göra	  processerna	  och	  aktiviteterna	  så	  enkla	  som	  

möjligt.	  	  
v Genomför	  cykeltidsreduktion:	  Med	  en	  cykeltidsreduktion	  skapas	  en	  press	  att	  göra	  rätt	  från	  

början	  så	  mindre	  tid	  ges	  för	  kontroll	  och	  omarbete.	  	  
v ”Error	  proofing”:	  Minska	  eller	  eliminera	  de	  möjligheter	  som	  finns	  för	  att	  göra	  misstag.	  	  
v Standardisera	  i	  möjligaste	  mån:	  Genom	  att	  standardisera	  minskar	  variationen	  på	  det	  som	  

utförs	  och	  därigenom	  variationen	  på	  resultatet.	  	  
v Ingå	  partnerskap	  med	  leverantören:	  Genom	  att	  bilda	  partnerskap	  med	  leverantörerna	  finns	  

det	  en	  möjlighet	  att	  öka	  kvaliteten	  på	  in-‐objektet.	  	  

2.6.4 EFFEKTIVISERING	  AV	  PROCESSER	  
För	  att	  skapa	  fokuserade	  och	  ändamålsenliga	  processer	  kan	  fyra	  frågor	  ställas.	  Dessa	  frågeställningar	  
talar	  Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos	  (2001)	  och	  Jones	  (1994)	  om:	  

• Vilka	  är	  våra	  kunder?	  
• Vad	  förväntar	  sig	  kunderna?	  
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• Vilka	  kunder	  vill	  vi	  ha?	  
• Hur	  kan	  vi	  tillfredsställa	  våra	  kunder?	  

En	  process	  kan	  ha	  många	  olika	  kunder	  och	  för	  att	  kunna	  tillfredsställa	  kunderna	  måste	  dem	  
identifieras.	  Kunderna	  kan	  både	  vara	  interna,	  som	  till	  exempel	  kommer	  från	  andra	  processer,	  eller	  
externa.	  Då	  kunderna	  är	  identifierade	  är	  det	  viktigt	  att	  fastställa	  vilka	  förväntningar	  kunden	  har.	  
Företaget	  måste	  också	  fundera	  på	  vilka	  kunder	  som	  är	  mest	  attraktiva.	  Detta	  är	  speciellt	  viktigt	  vid	  tal	  
om	  processer	  med	  externa	  kunder	  för	  att	  veta	  hur	  det	  skall	  prioriteras.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  
fastställa	  hur	  kunderna	  skall	  tillfredsställas,	  med	  utgångspunkt	  från	  företagets	  strategi	  där	  
processägaren	  definierar	  hur	  kunderna	  ska	  tillfredsställas.	  Vissa	  kunder	  kan	  grupperas	  beroende	  på	  
olika	  krav	  och	  prioriteringar.	  (Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos,	  2001)	  (Jones,	  1994)	  	  	  	  	  	  

Vid	  effektiviseringen	  av	  processen	  kan	  enligt	  Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos	  (2001)	  olika	  
frågeställningar	  ställas,	  dessa	  är:	  
	  

• Görs	  vissa	  saker	  flera	  gånger	  längs	  vägen?	  
• Finns	  det	  aktiviteter	  som	  inte	  skapar	  värde	  för	  kunden?	  
• Har	  aktiviteterna	  rätt	  ordning?	  

Med	  dessa	  frågeställningar	  skall	  processen	  bli	  rak,	  d.v.s.	  att	  processen	  inte	  tar	  omvägar	  som	  är	  
tidskrävande.	  En	  annan	  tidsförlust	  som	  också	  ofta	  uppstår	  är	  gränserna	  mellan	  olika	  avdelningar,	  
detta	  gör	  att	  dessa	  gränser	  måste	  elimineras	  i	  så	  stor	  grad	  som	  möjligt.	  Ett	  annat	  farthinder	  kan	  vara	  
vilken	  typ	  av	  resurs	  som	  används	  samt	  hur/var/när	  resursen	  används.	  (Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos,	  
2001)	  

För	  att	  avgöra	  om	  en	  process	  är	  effektiv	  är	  det	  viktigt	  att	  känna	  till	  processens	  resursåtgång.	  
Processens	  resurser	  kan	  exempelvis	  vara	  ekonomiska	  kostnader	  som	  exempelvis	  tid	  och	  personal.	  
Det	  finns	  ett	  flertal	  metoder	  för	  hur	  en	  process	  kan	  effektiviseras.	  (Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos,	  
2001)	  

I	  figur	  3	  visas	  ett	  tillvägagångsätt	  som	  beskriver	  hur	  en	  process	  kan	  effektiviseras.	  	  

	  

Figur	  3:	  Effektivisering	  av	  processer	  (Fritt	  efter	  Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos,	  2001,	  s.	  139)	  

Identifiering	  och	  kartläggning	  
Till	  en	  början	  måste	  processerna	  identifieras	  och	  kartläggas	  för	  att	  få	  en	  bred	  förståelse	  över	  
processerna.	  Kartläggningen	  startar	  med	  ett	  kundbehov	  och	  avslutas	  med	  kundtillfredsställelse	  som	  
kan	  visas	  på	  en	  processkarta.	  När	  detta	  är	  gjort	  är	  det	  sedan	  möjligt	  att	  analysera	  hur	  effektivt	  de	  
skapar	  värde	  för	  kunderna.	  (Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos,	  2001)	  
	  
	  

Idendfiering	  och	  
kartläggning	  

Analys	  och	  
omkonstrukdon	  

Införande	  av	  nya	  
eller	  förändrade	  

processer	  
Mätning	  av	  
processerna	  

Ständiga	  
förbäfringar	  av	  
processernas	  
prestanda	  
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Analys	  och	  omkonstruktion	  
Enligt	  Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos	  (2001)	  finns	  det	  ett	  flertal	  analyser	  tillgängliga	  för	  att	  genomföra	  
en	  processanalys.	  I	  denna	  studie	  kommer	  endast	  värdeanalys,	  allmän	  analys	  med	  hjälp	  av	  
processkarta	  och	  analys	  av	  processtruktur	  tas	  upp	  eftersom	  dessa	  är	  mest	  relevanta.	  Analysarbetet	  
fokuserar	  på	  att	  identifiera	  vilka	  aktiviteter	  som	  skapar	  värde	  för	  kunden	  för	  att	  klargöra	  vad	  som	  är	  
viktigt,	  mindre	  viktigt	  eller	  kanske	  helt	  onödigt.	  (ibid)	  
	  
Med	  en	  värdeanalys	  klassificeras	  varje	  aktivitet	  eller	  delprocess	  i	  olika	  kategorier.	  Den	  första	  
kategorin	  är	  värdeadderande	  aktiviteter	  som	  är	  aktiviteter	  som	  på	  ett	  direkt	  sätt	  kan	  lösa	  kundens	  
problem,	  dvs	  skapar	  det	  som	  kunden	  efterfrågar.	  Icke	  värdeadderade	  aktiviteter	  skapar	  inte	  värde	  
för	  kunden.	  Dessa	  aktiviteter	  kan	  ändå	  behöva	  utföras	  för	  att	  verksamheten	  eller	  processen	  skall	  
fungera.	  Exempel	  på	  icke	  värdeadderande	  aktiviteter	  är	  lagra,	  flytta,	  vänta,	  hantera	  och	  kontrollera.	  
Sista	  kategorin	  är	  spill	  som	  innehåller	  aktiviteter	  som	  inte	  skapar	  värde	  för	  kunden,	  organisationen	  
eller	  någon	  annan	  intressent.	  Att	  bedöma	  vilken	  kategori	  som	  aktiviteterna	  passar	  in	  i	  är	  inte	  alltid	  
lätt	  att	  avgöra	  exakt	  eller	  objektivt.	  Detta	  gör	  att	  kategoriseringarna	  ofta	  bygger	  på	  subjektiva	  
värderingar.	  Utfallet	  beror	  på	  de	  involverade	  personernas	  kunskap	  och	  uppfattningar,	  processens	  
övriga	  aktiviteter	  och	  intressenternas	  krav.	  Svårigheten	  är	  ofta	  att	  avgöra	  om	  en	  aktivitet	  gagnar	  
kunden	  eller	  ej,	  det	  förklara	  också	  varför	  det	  är	  viktigt	  att	  göra	  denna	  analys.	  Varje	  kategori	  bidrar	  
med	  olika	  utmaningar	  för	  företaget.	  De	  värdeadderande	  aktiviteterna	  skall	  utvecklas	  medan	  icke	  
värdeadderade	  aktiviteterna	  skall	  minimeras.	  De	  aktiviteter	  som	  kategoriseras	  som	  spill	  skall	  
elimineras.	  Det	  bör	  även	  påpekas	  att	  även	  om	  en	  aktivitet	  är	  värdeadderande	  behöver	  inte	  det	  
betyda	  att	  den	  fullt	  ut	  tillfredsställer	  kunder	  och	  är	  effektiv,	  utan	  dessa	  aktiviteter	  behöver	  också	  
förbättras.	  (Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos,	  2001)	  
	  
Strukturen	  på	  processen	  kan	  antingen	  vara	  komplex	  eller	  enkel	  och	  beskrivas	  som	  linjär	  eller	  
nätverksbaserad.	  Det	  är	  inte	  heller	  självklart	  att	  den	  utvecklade	  processen	  är	  densamma	  som	  en	  
mindre	  komplex	  process,	  vilket	  betyder	  att	  en	  komplex	  process	  nödvändigtvis	  inte	  behöver	  vara	  
dålig.	  Det	  gör	  att	  komplexiteten	  måste	  stå	  i	  likhet	  med	  vad	  processen	  skall	  hantera.	  Detta	  gör	  att	  det	  
är	  svårt	  att	  bestämma	  vilken	  utgångsfråga	  som	  är	  lämplig	  för	  en	  specifik	  process.	  Antingen	  kan	  frågan	  
vara	  ”är	  komplexiteten	  nödvändig?”	  eller	  ”är	  komplexiteten	  tillräcklig?”.	  Kartan	  kan	  också	  användas	  
för	  att	  studera	  andra	  analyser.	  Dessa	  analyser	  kan	  exempelvis	  vara	  att	  studera	  antalet	  överlämningar	  
mellan	  ansvarsområden,	  eftersom	  varje	  överlämning	  bidrar	  till	  fördröjning	  och	  en	  potentiell	  risk	  för	  
missförstånd.	  Totalt	  antal	  involverade	  ansvarsområden	  bör	  också	  beaktas.	  (Ljungberg,	  Larsson	  och	  
Roos,	  2001)	  
	  
Införande	  av	  nya	  eller	  förändrade	  processer	  
Det	  är	  först	  vid	  införande	  av	  den	  skapade	  processen	  eller	  omkonstruerade	  processen	  som	  
effektiviseringsförbättringar	  kan	  ske.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  detta	  införande	  sker	  på	  korrekt	  sätt.	  För	  
att	  en	  process	  skall	  fungera	  är	  det	  en	  förutsättning	  att	  de	  anställda	  tror	  på	  processen,	  eftersom	  de	  är	  
dem	  som	  i	  slutändan	  kommer	  att	  arbeta	  i	  den.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  dem	  känner	  sig	  delaktiga	  i	  
förbättringsarbetet.	  Känner	  personalen	  ett	  engagemang	  för	  sitt	  arbete	  och	  förstår	  fördelarna	  med	  
den	  nya	  processen	  finns	  stora	  förutsättningar	  för	  att	  en	  mer	  effektiv	  process	  utformas.	  (Ljungberg,	  
Larsson	  och	  Roos,	  2001)	  
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Mätning	  av	  processerna	  
Vid	  ett	  förbättringsarbete	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  finns	  en	  möjlighet	  till	  att	  mäta	  processen	  och	  dess	  
resultat.	  Vid	  mätningen	  är	  det	  inte	  bara	  viktigt	  att	  rätt	  saker	  mäts,	  det	  är	  minst	  lika	  viktigt	  att	  de	  mäts	  
på	  rätt	  sätt.	  (Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos,	  2001)	  
	  
Ständiga	  förbättringar	  av	  processernas	  prestanda	  
För	  att	  uppnå	  en	  effektiv	  process	  är	  det	  viktigt	  att	  aldrig	  sluta	  med	  förbättringsarbetet.	  Det	  finns	  
alltid	  olika	  anpassningar	  till	  ändrade	  krav	  och	  nya	  möjligheter	  som	  kan	  göras	  för	  att	  förbättra	  
processen.	  Vid	  förbättringsarbete	  är	  det	  viktigt	  att	  de	  som	  skall	  arbeta	  med	  processen	  är	  med	  vid	  
omformningen	  eftersom	  dessa	  har	  en	  djup	  förståelse	  över	  hur	  arbete	  utförs	  i	  dagsläget.	  Det	  är	  också	  
viktigt	  att	  en	  uppdatering	  finns	  gällande	  kundernas	  krav.	  (Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos,	  2001)
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3. METOD	  
Metodkapitlet	  presenterar	  val	  av	  vetenskaplig	  metodik	  och	  arbetsgång	  i	  syfte	  att	  uppfylla	  uppsatsens	  
syfte.	  Till	  sist	  diskuteras	  validitet	  och	  reliabilitet	  utifrån	  de	  olika	  metodvalen.	  	  	  

3.1 FORSKNINGSSYFTE	  
Explorativ,	  beskrivande	  och	  förklarande	  beskrivs	  av	  Saunders,	  Lewis	  och	  Thornhill	  (2009)	  som	  tre	  
olika	  typer	  av	  forskningssyften.	  	  

En	  explorativ	  studie	  används	  när	  forskaren	  saknar	  kunskap	  om	  problemet.	  Denna	  är	  speciellt	  viktig	  
om	  man	  grundligt	  vill	  förstå	  ett	  problem	  för	  att	  sedan	  kunna	  kartlägga	  den	  specifika	  naturen	  till	  
problemet.	  Studien	  är	  därför	  speciellt	  passande	  då	  målet	  är	  att	  klargöra	  förståelsen	  för	  problemet.	  
Med	  explorativ	  studie	  finns	  det	  ett	  flertal	  fördelar.	  En	  fördel	  är	  att	  den	  är	  mycket	  flexibel	  och	  kan	  
anpassas	  till	  förändringar.	  Vid	  användning	  av	  denna	  måste	  en	  flexibilitet	  finnas	  i	  att	  kunna	  ändra	  
inriktningen	  i	  takt	  med	  att	  nya	  resultat	  från	  data	  samt	  nya	  insikter	  uppkommer.	  (Saunders,	  Lewis	  och	  
Thornhill,	  2009)	  

En	  beskrivande	  studie	  tar	  den	  explorativa	  studien	  ytterligare	  ett	  steg.	  Studiens	  syfte	  är	  att	  ge	  en	  
rättvisande	  bild	  av	  personer,	  händelser	  eller	  situationer.	  Det	  som	  oftast	  ses	  som	  bristfälligt	  med	  
studien	  är	  att	  den	  inte	  drar	  slutsatser	  från	  den	  beskrivande	  datan.	  Denna	  studie	  används	  oftast	  som	  
en	  förberedelse	  innan	  en	  förklarande	  studie.	  (Saunders,	  Lewis	  och	  Thornhill,	  2009)	  

I	  en	  förklarande	  studie	  studeras	  situationer	  eller	  problem	  för	  att	  beskriva	  kausala	  samband.	  
Tyngdpunkten	  i	  denna	  studie	  är	  att	  undersöka	  situationer	  eller	  ett	  problem	  för	  att	  kunna	  förklara	  
relationen	  mellan	  variabler.	  (Saunders,	  Lewis	  och	  Thornhill,	  2009)	  

För	  att	  skapa	  en	  bild	  över	  problemen	  kommer	  i	  detta	  arbete	  en	  explorativ	  studie	  användas.	  Studien	  
börjar	  med	  att	  en	  rotorsaksmetod	  utformas,	  denna	  kommer	  att	  basera	  sig	  på	  en	  nulägesanalys	  av	  
situationen,	  innehållande	  observationer,	  intervjuer,	  enkäter	  samt	  litteraturstudie.	  	  Studien	  avslutas	  
med	  en	  förklarande	  studie	  för	  att	  undersöka	  de	  identifierade	  problemen.	  

3.2 FORSKNINGSANSATS	  
Enligt	  Saunders,	  Lewis,	  &	  Thornhill	  (2009)	  kan	  ett	  forskningsproblem	  angripas	  med	  en	  deduktiv	  eller	  
induktiv	  ansats.	  Med	  en	  deduktiv	  forskningsansats	  utgår	  studien	  från	  befintliga	  teorier	  som	  jämför	  
hur	  väl	  dessa	  stämmer	  överens	  med	  de	  hypoteser	  som	  hämtas	  från	  verkligheten.	  Ligger	  istället	  
tyngdpunkten	  att	  analysera	  data	  för	  att	  sedan	  utveckla	  teorier	  och	  modeller,	  är	  det	  en	  induktiv	  
forskningsansats.	  Ett	  induktivt	  arbetssätt	  är	  upptäckande	  medan	  ett	  deduktivt	  arbetssätt	  är	  
beskrivande.	  (ibid)	  

För	  att	  ta	  fram	  förslag	  till	  nya	  rutiner	  och	  förbättrad	  redovisning	  av	  reklamationerna,	  kommer	  den	  
befintliga	  processen	  studeras	  och	  analyseras.	  I	  analysen	  kommer	  empirin	  och	  teorin	  att	  jämföras	  för	  
att	  erhålla	  rekommendationer.	  Studien	  kommer	  ha	  en	  deduktiv	  ansats	  eftersom	  slutsatser	  tas	  från	  
befintlig	  forskning	  och	  teorier.	  	  
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3.3 FORSKNINGSSTRATEGI	  
Enligt	  Saunders,	  Lewis	  och	  Thornhill	  (2009)	  finns	  det	  ett	  flertal	  forskningsstrategier.	  Vilken	  strategi	  
som	  passar	  bäst	  är	  beroende	  på	  vilken	  problemformulering	  eller	  forskningsfråga	  som	  skall	  besvaras.	  
Även	  vilken	  kontroll	  som	  forskaren	  har	  över	  beteendet	  som	  skall	  studeras	  samt	  om	  fokus	  ligger	  på	  de	  
nuvarande	  faktorerna	  eller	  om	  historiska	  företeelser	  står	  i	  fokus.	  (ibid)	  

Enligt	  Saunders,	  Lewis	  och	  Thornhill	  (2009)	  finns	  det	  undersökningsmetoder	  som	  diskuteras	  mer	  än	  
andra	  och	  dessa	  är	  enkätundersökning,	  fallstudie,	  skrivbordsundersökning	  och	  experimentella	  
metoder.	  	  

Wallén	  (1996)	  beskriver	  fördelar	  med	  att	  göra	  en	  fallstudie	  för	  att	  den	  studerar	  vad	  som	  sker	  under	  
verkliga	  förhållanden.	  Det	  är	  även	  till	  sin	  fördel	  för	  att	  man	  på	  så	  sätt	  kan	  få	  en	  mycket	  ingående	  
kunskap	  om	  själva	  förloppet.	  Genom	  att	  studera	  själva	  förloppen	  kan	  man	  också	  studera	  att	  
företeelsen	  faktiskt	  finns	  och	  att	  en	  viss	  verksamhet	  och	  process	  fungerar.	  Dessvärre	  vet	  man	  inte	  
om	  det	  som	  studeras	  är	  något	  som	  alltid	  förekommer	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  eller	  om	  det	  är	  någon	  
engångsföreteelse.	  (ibid)	  	  

Enligt	  Ejvegård	  (2009)	  är	  syftet	  med	  en	  fallstudie	  att	  ta	  en	  liten	  del	  av	  ett	  stort	  förlopp	  och	  med	  hjälp	  
av	  det	  beskriva	  verkligheten	  och	  att	  fallen	  kan	  representerar	  verkligheten.	  Med	  hjälp	  av	  en	  fallstudie	  
är	  det	  därmed	  lättare	  att	  förstå	  något	  än	  att	  förklara	  något.	  (ibid)	  	  

För	  att	  få	  fram	  förslag	  på	  nya	  rutiner	  och	  förbättringsförslag	  till	  redovisningen	  av	  reklamationerna,	  
kommer	  författaren	  till	  att	  börja	  med	  lära	  känna	  processen	  och	  erhålla	  förståelse	  för	  dess	  syfte.	  
Detta	  kommer	  att	  genomföras	  genom	  en	  noggrann	  undersökning	  av	  processen	  med	  hjälp	  av	  att	  
intervjua	  personer	  som	  arbetar	  i	  processen	  men	  även	  att	  själv	  vara	  på	  plats	  och	  observera,	  vilket	  gör	  
att	  fallstudie	  lämpar	  sig	  bra	  för	  projektets	  syfte.	  	  

3.4 DATAINSAMLINGSMETOD	  
Enligt	  Saunders,	  Lewis	  och	  Thornhill	  (2009)	  finns	  det	  två	  olika	  typer	  av	  data,	  primär	  data	  och	  
sekundär	  data.	  Det	  som	  skiljer	  dem	  är	  för	  vilket	  syfte	  de	  samlades	  in.	  Primär	  data	  har	  samlats	  in	  för	  
ett	  speciellt	  forskningssyfte	  och	  som	  används	  som	  analysunderlag.	  Sekundär	  data	  har	  blivit	  insamlad	  
av	  någon	  annan	  och	  oftast	  i	  ett	  annat	  syfte.	  (ibid)	  

3.4.1 PRIMÄRDATA	  
I	  studien	  kommer	  främst	  personliga	  intervjuer	  och	  direkt	  observation	  utge	  den	  stora	  andelen	  
insamlad	  data.	  För	  att	  få	  in	  bra	  information	  till	  benchmarkingen	  kommer	  främst	  enkäter	  användas.	  
Författaren	  kommer	  finnas	  på	  företaget	  under	  studiens	  gång	  och	  ha	  en	  nära	  kontakt	  med	  de	  
personer	  som	  arbetar	  i	  den	  studerande	  processen.	  I	  och	  med	  detta	  kan	  det	  vara	  lättare	  att	  få	  tillgång	  
till	  den	  önskade	  informationen.	  Det	  möjliggör	  även	  en	  god	  kommunikation	  med	  respondenten	  
gällande	  ytterligare	  funderingar	  och	  komplettering	  till	  insamlad	  data.	  	  

3.4.1.1 Intervjuer	  

Intervjuer	  är	  enligt	  Saunders,	  Lewis	  och	  Thornhill	  (2009)	  bra	  att	  använda	  för	  att	  samla	  in	  giltig	  och	  
pålitlig	  information	  som	  samtidigt	  är	  kopplad	  till	  forskningsfrågorna	  och	  syftet.	  Har	  inte	  
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forskningsfrågorna	  eller	  målet	  med	  studien	  fastställts	  kan	  intervjuer	  hjälpa	  till	  med	  detta.	  Intervjuer	  
kan	  vara	  strukturerade,	  semistrukturerade	  eller	  ostrukturerade.	  (ibid)	  	  

I	  denna	  studie	  kommer	  semistrukturerade	  intervjuer	  användas,	  eftersom	  frågorna	  delvis	  är	  bestämda	  
i	  förväg.	  För	  att	  få	  en	  så	  bred	  uppfattning	  som	  möjligt	  av	  problemet,	  kommer	  intervjuerna	  göras	  på	  
olika	  delar	  i	  företaget.	  	  

3.4.1.2 Direkt	  observation	  

För	  att	  tillhandahålla	  ytterligare	  information	  om	  det	  område	  som	  projektet	  avser	  kan	  direkta	  
observationer	  användas.	  	  Fördelen	  med	  observationer	  är	  att	  observatören	  får	  med	  sig	  hela	  
händelseförloppet	  i	  sitt	  sammanhang	  och	  ges	  möjlighet	  att	  gå	  på	  djupare	  nivå	  och	  verkligen	  förstå	  de	  
olika	  aktiviteterna.	  (Ejvegård,	  1996)	  

3.4.1.3 Enkät	  
	  
Ejvegård	  (2009)	  beskriver	  enkäter	  som	  ett	  verktyg	  som	  används	  för	  att	  ta	  reda	  på	  åsikter,	  kunskaper	  
och	  uppfattningar	  hos	  en	  population.	  Enkäter	  skiljer	  sig	  från	  intervjuer	  i	  den	  formen	  att	  enkäter	  
består	  av	  frågeformulär	  i	  skriftlig	  form	  som	  delas	  ut	  medan	  intervjuer	  handlar	  om	  en	  muntlig	  
kommunikation.	  Enkäter	  är	  också	  ett	  mindre	  tidkrävande	  sätt	  för	  att	  samla	  in	  information	  och	  det	  
blir	  sedan	  lättare	  att	  sammanställa	  informationen.	  Eftersom	  alla	  får	  samma	  frågor	  är	  det	  också	  
lättare	  att	  jämföra	  svaren.	  Vid	  en	  utformning	  av	  en	  enkät	  är	  det	  viktigt	  att	  den	  inte	  är	  för	  omfattande	  
och	  ledande	  frågor	  får	  inte	  förekomma.	  (ibid)	  
	  
Enkäterna	  kommer	  att	  skickas	  ut	  till	  fem	  fabriker	  inom	  Smurfit	  Kappa	  koncernen	  samt	  till	  de	  som	  
hanterar	  reklamationerna	  i	  Piteå.	  Totalt	  kontaktades	  16	  personer	  med	  e-‐mail.	  Eftersom	  frågorna	  var	  
riktade	  till	  både	  logistikreklamationer,	  kvalitetreklamationer	  och	  servicereklamationer	  måste	  olika	  
personer	  på	  företagen	  kontaktas	  för	  att	  säkerställa	  att	  alla	  frågor	  blir	  besvarade.	  	  Enkätens	  syfte	  är	  
att	  få	  en	  överblick	  hur	  andra	  fabriker	  med	  liknade	  processer	  inom	  koncernen	  hanterar	  sina	  
reklamationer	  och	  hur	  de	  hanterar	  de	  olika	  problem	  som	  kan	  identifieras	  från	  nulägesanalysen.	  
	  
3.4.1.4 Benchmarking	  

Enligt	  Kodali	  och	  Anand	  (2008)	  används	  benchmarking	  för	  att	  förbättra	  sin	  verksamhet	  genom	  att	  
identifiera,	  förstå	  och	  efterlikna	  rutiner	  eller	  metoder	  från	  något	  annan	  organisation.	  När	  en	  
benchmarking	  genomförs	  finns	  det	  enligt	  Hollings	  (1992)	  fyra	  olika	  sätt	  den	  kan	  genomföras	  på.	  	  

Intern	  benchmarking	  innebär	  att	  den	  verksamhet	  som	  används	  som	  jämförelse	  finns	  på	  en	  annan	  
plats,	  annan	  avdelning	  eller	  till	  och	  med	  på	  ett	  annat	  bolag	  inom	  den	  egna	  koncernen.	  
Konkurrensbenchmarking	  innebär	  att	  jämförelsen	  görs	  med	  en	  konkurrent	  som	  har	  en	  liknande	  
process.	  Funktionell	  benchmarking	  används	  för	  att	  jämföra	  en	  specifik	  funktion	  inom	  organisationen	  
mot	  en	  annan	  likvärdig	  funktion.	  Jämförelsen	  sker	  istället	  mot	  bra	  organisation	  som	  har	  ett	  liknande	  
område	  eller	  som	  utför	  liknande	  aktiviteter.	  Den	  sista	  benchmarkingtypen	  är	  den	  allmänna	  
benchmarkingen	  som	  innebär	  att	  en	  jämförelse	  görs	  med	  ett	  framstående	  företag	  som	  är	  oberoende	  
av	  vilken	  bransch	  som	  de	  befinner	  sig	  i.	  (Hollings,	  1992)	  
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I	  denna	  studie	  är	  syftet	  att	  förbättra	  det	  system	  som	  används	  i	  dagsläget.	  För	  att	  göra	  det	  på	  bästa	  
sätt	  kommer	  en	  intern	  benchmarking	  göras	  för	  att	  kunna	  se	  om	  det	  finns	  några	  möjligheter	  till	  att	  
ändra	  hanteringen	  av	  reklamationerna.	  I	  jämförelsen	  kommer	  enkäter	  användas	  för	  att	  identifiera	  
eventuella	  förbättringar.	  	  

3.4.2 SEKUNDÄRDATA	  
Enligt	  Saunders,	  Lewis	  och	  Thornhill	  (2009)	  är	  sekundär	  data	  information	  som	  har	  samlats	  in	  med	  ett	  
annat	  syfte.	  Största	  andelen	  sekundär	  data	  kommer	  inhämtas	  från	  Smurfit	  Kappas	  hemsida.	  Denna	  
information	  kommer	  användas	  till	  företagsbeskrivningen.	  Från	  intranätet	  Linerweb	  kommer	  
information	  om	  företagets	  organisation,	  verksamhetssystem	  och	  processer	  inhämtats.	  

3.4.3 LITTERATURSTUDIE	  
Syftet	  med	  litteraturstudien	  är	  att	  få	  en	  inblick	  i	  av	  vad	  som	  redan	  är	  skrivet	  inom	  ämnesområdena	  
reklamationshantering,	  kvalitetsbristkostnad,	  kvalitetskostnad	  och	  processeffektivisering.	  Denna	  
information	  ska	  ge	  den	  grundkunskap	  som	  kan	  kopplas	  till	  problemformuleringen	  och	  hjälpa	  till	  vid	  
insamlingen	  av	  primär	  data.	  Litteraturen	  kommer	  till	  största	  del	  samlats	  in	  från	  biblioteket	  vid	  Luleå	  
Tekniska	  Universitet	  och	  databasen	  Lucia.	  De	  främsta	  databaserna	  kommer	  vara	  Emerald	  och	  Web	  of	  
Knowledge.	  	  De	  sökord	  som	  kommer	  användas	  vid	  litteratursökningen	  är	  reklamationshantering,	  
kvalitetsbristkostnad,	  kvalitetskostnad,	  cost	  of	  quality,	  claim	  process,	  complaint	  process,	  complaint	  
improvement,	  complaint	  handling,	  quality	  cost,	  cost	  of	  poor	  quality,	  quality	  cost	  in	  TQM,	  Failure	  
costs,	  COPQ,	  benchmarking,	  process	  efficiency,	  process	  optimization	  och	  processeffektivisering.	  Från	  
de	  olika	  sökningarna	  kommer	  sedan	  ett	  slumpmässigt	  urval	  av	  teori	  göras.	  	  

3.5 TILLVÄGAGÅNGSÄTT	  
Studiens	  tillvägagångsätt	  illustreras	  i	  figur	  4,	  i	  figuren	  tydliggörs	  studiens	  arbetsgång	  där	  syfte	  för	  
varje	  del	  visas.	  Även	  de	  olika	  metoderna	  för	  varje	  delmål	  kan	  ses	  i	  figuren.	  	  
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Figur	  4:	  Studiens	  tillvägagångsätt	  med	  syfte	  för	  varje	  del	  samt	  använd	  metod	  för	  att	  uppnå	  syftet	  med	  de	  olika	  delarna.	  

Studien	  startade	  med	  en	  planeringsrapport	  där	  rapportens	  problemformulering	  samt	  syfte	  
klargjordes.	  En	  nulägesbeskrivning	  gjordes	  sedan	  för	  att	  skapa	  en	  förståelse	  för	  hur	  
reklamationsprocessen	  ser	  ut	  i	  dagsläget	  och	  hur	  reklamationerna	  rapporteras	  i	  verksamheten.	  	  

Inför	  kartläggningen	  gjordes	  en	  avgränsning	  av	  processens	  start-‐	  samt	  slutpunkt.	  Startpunkten	  
definierades	  som	  från	  den	  punkt	  när	  kundklagomålet	  når	  verksamheten	  och	  slutpunkten	  när	  kunden	  
har	  mottagit	  sitt	  reklamationssvar.	  Under	  kartläggningen	  användes	  ett	  befintligt	  flödesschema	  som	  
Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  har	  skapat.	  För	  att	  erhålla	  djupare	  kunskap	  under	  processkartläggningen	  
gjordes	  även	  ett	  antal	  intervjuer	  och	  observationer	  för	  att	  undersöka	  att	  arbetet	  överensstämde	  med	  
processkartan	  och	  vilken	  information	  som	  förmedlades	  under	  processens	  gång.	  Syftet	  med	  
processkartläggningen	  var	  att	  få	  en	  rättvisande	  bild	  över	  hur	  reklamationshanteringen	  ser	  ut	  i	  
dagsläget.	  Under	  intervjuer	  och	  observationer	  noterades	  olika	  synpunkter	  från	  de	  som	  arbetar	  i	  
processen.	  På	  så	  sätt	  kunde	  styrkor	  och	  svagheter	  identifieras	  i	  processen.	  Dessa	  styrkor	  och	  
svagheter	  baserades	  sedan	  enkäterna,	  som	  skickades	  ut	  till	  andra	  fabriker	  inom	  företaget	  på.	  
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För	  att	  underlätta	  kartläggningen	  av	  informationsflödet	  gjordes	  en	  mall	  (se	  bilaga	  A)	  för	  att	  
säkerställa	  att	  samtliga	  flödesscheman	  konstruerades	  på	  samma	  sätt.	  Kontinuerligt	  under	  
processkartläggning	  intervjuades	  personer	  i	  processen	  för	  att	  undvika	  missförstånd	  och	  felaktigheter.	  
För	  att	  sedan	  visualisera	  flödesschemat	  användes	  programmet	  Visio	  från	  Microsoft.	  När	  
flödesschemat	  var	  framtaget	  kunde	  arbetet	  påbörjar	  med	  att	  identifiera	  olika	  hinder	  och	  störningar	  
som	  kan	  göra	  att	  processen	  inte	  är	  effektiv.	  Rapporteringen	  av	  reklamationerna	  klargjordes	  också	  i	  
nulägesbeskrivningen	  och	  denna	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  intervjuer	  och	  studiering	  av	  företagets	  
verksamhet	  och	  rutinbeskrivning.	  	  

Parallellt	  med	  nulägesanalysen	  utfördes	  en	  litteraturstudie	  där	  information	  om	  kvalitet,	  
kvalitetsbristkostnader	  och	  processer	  studerades.	  Dessa	  hade	  tillsammans	  hade	  en	  central	  roll	  
utifrån	  problembeskrivningen.	  Litteraturstudien	  fortsatte	  sedan	  genom	  arbetets	  gång.	  

Analysens	  syfte	  var	  att	  analysera	  processkartläggningen	  och	  dagens	  rapportering	  av	  
reklamationerna.	  Vid	  analysen	  av	  processkartläggningen	  var	  syftet	  att	  identifiera	  aktiviteter	  inom	  
reklamationshanteringen	  som	  bidrog	  till	  ineffektivitet.	  Dessa	  aktiviteter	  analyserade	  utifrån	  
processbeskrivningen	  från	  nulägesanalysen	  samt	  de	  olika	  effektiviseringsteorierna	  som	  
presenterades	  i	  teorikapitlet.	  Rapporteringen	  av	  reklamationerna	  analyserades	  genom	  att	  studera	  
nulägets	  hantering	  av	  reklamationer	  och	  identifiera	  styrkor	  och	  svagheter	  med	  nulägets	  redovisning.	  

Från	  det	  analyserade	  materialet	  arbetades	  förslag	  och	  rekommendationer	  fram	  vars	  syfte	  var	  att	  
förbättra	  och	  effektivisera	  reklamationsprocessen.	  Även	  förslag	  och	  rekommendation	  för	  förbättring	  
av	  redovisningen,	  utifrån	  de	  olika	  svagheter	  som	  kunde	  identifieras	  i	  analysen,	  presenterades.	  	  

3.6 METODUTVÄRDERING	  
För	  att	  bedöma	  studiens	  giltighet	  och	  trovärdighet	  är	  det	  viktigt	  att	  tänka	  på	  begreppen	  reliabilitet	  
och	  validitet	  samt	  att	  fundera	  hur	  studien	  har	  formas	  utifrån	  dessa	  begrepp.	  	  	  

3.6.1 RELIABILITET	  	  
Enligt	  Ejvegård	  (2009)	  är	  reliabilitet	  användbarheten	  och	  tillförlitligheten	  av	  ett	  mätinstrument	  och	  
måttenhet.	  Reliabilitet	  är	  alltså	  i	  hur	  stor	  utsträckning	  som	  andra	  kan	  komma	  fram	  till	  samma	  resultat	  
med	  samma	  tillvägagångssätt	  (Wallén,	  1996).	  

Då	  detta	  är	  en	  fallstudie	  kommer	  det	  exakta	  resultat	  sannolikt	  inte	  vara	  möjligt	  att	  upprepa,	  detta	  för	  
att	  verkligheten	  formas	  och	  förändras	  med	  tiden.	  Detta	  gör	  att	  reliabilitetsbegreppet	  är	  litet	  i	  denna	  
studie.	  	  

För	  att	  stärka	  reliabiliteten	  under	  enkätundersökningen	  utformades	  frågorna	  så	  att	  inget	  
svarsalternativ	  skulle	  föredras	  över	  något	  annat.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  undvika	  vinklade	  svar	  som	  inte	  
överensstämmer	  med	  verkligheten.	  För	  att	  ytterligare	  stärka	  reliabiliteten	  vid	  intervjuer	  har	  
författaren	  återkommit	  till	  sina	  respondenter	  med	  liknande	  frågor	  vid	  ett	  antal	  tillfällen	  för	  att	  
säkerställa	  att	  korrekt	  information	  samlades	  in.	  

3.6.2 VALIDITET	  
Enligt	  Ejvegård	  (2009)	  är	  validitet	  ett	  mått	  på	  hur	  väl	  studiens	  resultat	  verkligen	  speglar	  vad	  den	  ska	  
bevisa.	  Detta	  uppnås	  då	  forskningsdata	  och	  metoderna	  för	  att	  erhålla	  dessa	  data	  är	  exakta,	  riktiga	  
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och	  träffsäkra.	  Validitet	  kan	  exempelvis	  hotats	  genom	  att	  någon	  temporär	  händelser	  påverkar	  
insamlade	  data	  eller	  att	  forskningsobjektens	  beteende	  påverkas	  av	  forskarens	  närvaro.	  (ibid)	  

För	  att	  stärka	  studiens	  validitet	  har	  både	  intervjuer	  och	  observationer	  använts,	  vilket	  gör	  att	  det	  har	  
gått	  att	  kontrollera	  att	  den	  rätta	  informationen	  har	  samlats	  in.	  Detta	  gjordes	  på	  ett	  liknande	  sätt	  
under	  studiens	  litteraturstudie	  då	  ett	  flertal	  författare	  har	  bekräftas	  varandras	  teorier.	  	  
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4. SMURFIT	  KAPPA	  KRAFTLINER	  PITEÅ	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  en	  kortfattad	  presentation	  av	  företaget.	  Kapitlet	  inleds	  med	  en	  presentation	  
av	  Smurfit	  Kappa	  Group	  och	  därefter	  en	  presentation	  av	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  Piteå,	  dess	  
organisation	  och	  affärssystem.	  Informationen	  är	  främst	  från	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliners	  Intranät	  
(Linerweb)	  och	  Smurfit	  Kappas	  hemsida.	  

Smurfit	  Kappa	  Group	  bildades	  i	  slutet	  av	  2005.	  Företaget	  bildades	  efter	  en	  fusion	  mellan	  Jefferson	  
Smurfit	  och	  Kappa	  Packaging	  (Linerweb).	  Totalt	  finns	  det	  359	  enheter	  i	  både	  Europa	  och	  
Latinamerikanska	  länder	  (www.smurfitkappa.com).	  	  

Smurfit	  Kappa	  Group	  har	  en	  omsättning	  på	  7	  miljarder	  euro	  och	  antalet	  anställda	  är	  ca	  38	  000.	  
Smurfit	  Kappa	  Group	  är	  i	  Europa	  uppdelade	  tre	  affärsdivisioner;	  Paper	  Division,	  Corrugated	  Division	  
samt	  Specialities	  Division.	  Kraftlinerbruket	  som	  finns	  i	  Piteå	  ingår	  i	  Paper	  division	  Europé.	  
(www.smurfitkappa.com)	  

Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  Piteå	  är	  Europas	  största	  kraftlinerbruk	  med	  placering	  i	  Piteå	  
(http://www.smurfitkappa.com/vhome/se/kraftliner).	  De	  producerar	  kraftliner	  som	  framställs	  av	  
nyfibrer	  och	  som	  sedan	  används	  för	  att	  tillverka	  wellpapp	  (Linerweb).	  Den	  totala	  årskapaciteten	  är	  
700	  000	  ton	  (ibid).	  

Affärsidén	  är	  ”Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  i	  Piteå	  tillverkar	  och	  levererar	  ett	  brett	  sortiment	  av	  kraftliner	  
till	  den	  europeiska	  wellpappindustrin	  där	  våra	  produkter	  och	  tjänster	  uthålligt	  skapar	  mervärde	  för	  
våra	  kunder	  och	  ägare”.	  (Linerweb)	  	  
	  
Företaget	  producerar	  totalt	  fem	  olika	  kraftlinerprodukter	  med	  hjälp	  av	  två	  pappersmaskiner	  som	  
producerar	  i	  veckovisa	  cyklar.	  Pappersmaskinernas	  produktion	  planeras	  ungefär	  en	  vecka	  innan	  
produktionen	  startar,	  dessa	  är	  uppdelade	  på	  brun	  pappersmassa	  (PM1)	  och	  vit	  pappersmassa	  (PM2).	  
När	  pappret	  har	  blivit	  producerat	  i	  pappersmaskinerna	  blir	  det	  upprullat	  till	  en	  så	  kallad	  tambour.	  
Pappret	  skärs	  sedan	  till	  i	  kundens	  önskade	  bredd	  och	  diameter	  i	  rullmaskinen.	  Produktionen	  
levereras	  huvudsakligen	  till	  kunder	  i	  Skandinavien	  eller	  nordvästra	  Europa	  för	  att	  producera	  
wellpapp.	  Ungefär	  90	  %	  av	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliners	  produktion	  exporteras.	  
(http://www.smurfitkappa.com/vhome/se/kraftliner)	  

Det	  huvudsakliga	  transportsätt	  som	  använd	  är	  båt	  som	  lastas	  varje	  vecka	  med	  tre	  destinationer.	  
Därefter	  sker	  leveranser	  med	  järnväg	  och	  det	  minsta	  tonnaget	  lastas	  med	  lastbil.	  Fabriken	  är	  
placerad	  nära	  centrala	  Piteå	  och	  har	  idag	  ca	  540	  personer	  anställda	  med	  en	  omsättning	  på	  ca	  3,3	  
miljarder	  kronor.	  (Linerweb)	  	  	  

4.1 ORGANISATION	  
Inom	  Smurfit	  Kappa	  paper	  division	  finns	  åtta	  säljkontor.	  Säljkontorens	  jobb	  är	  att	  ha	  en	  nära	  och	  
kontinuerlig	  kontakt	  med	  kunderna.	  Detta	  för	  att	  erbjuda	  en	  bra	  service	  som	  innefattar	  att	  läsa	  in	  
orders	  samt	  vara	  kundens	  kontakt	  på	  pappersbruket.	  De	  olika	  marknader	  som	  säljkontoret	  
representerar	  är	  Österrike,	  Schweiz,	  Östereuropa,	  Benelux,	  Frankrike,	  Tyskland,	  Italien,	  Skandinavien,	  
Spanien,	  UK	  och	  Irland.	  (www.smurfitkappa.com)	  
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Det	  skandinaviska	  säljkontoret	  är	  etablerat	  vid	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  i	  Piteå.	  Detta	  kontor	  sköter	  
försäljning	  inte	  bara	  från	  bruket	  i	  Piteå	  utan	  från	  bruk	  i	  hela	  Europa	  som	  tillhör	  Smurfit	  Kappa	  Group.	  
Denna	  enhet	  tillhör	  därmed	  inte	  kraftlinerbrukets	  organisation,	  utan	  de	  rapporterar	  som	  alla	  andra	  
säljkontor	  till	  försäljningschefen	  vid	  Smurfit	  Kappa	  Paper	  divisions.	  (Lindberg,	  2006)	  	  

Det	  är	  även	  denna	  enhet	  som	  får	  information	  om	  att	  en	  reklamation	  har	  skapas.	  Säljkontoret	  sköter	  
försäljningen	  till	  både	  externa	  och	  interna	  kunder	  inom	  koncernen.	  (Linerweb)	  

4.2 AFFÄRSSYSTEM	  
Vid	  reklamationshanteringen	  är	  det	  två	  olika	  system	  som	  används.	  CRM-‐systemet	  (Customer	  
Relationsship	  Management)	  är	  ett	  gemensamt	  system	  för	  hela	  papers	  divisionen	  och	  under	  år	  2008	  
börjande	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  Piteå	  använda	  systemet.	  CRM-‐systemets	  syfte	  är	  att	  samla	  alla	  
reklamationer	  för	  att	  få	  en	  överskådlighet.	  
	  
Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  Piteå	  använder	  sig	  av	  ett	  egenutvecklat	  affärssystem,	  kallat	  Northen	  Lights	  
(NL).	  NL	  används	  för	  att	  hantera	  ordrar,	  lagerhållning	  och	  fakturering.	  Med	  detta	  system	  läses	  
kundorder	  in	  och	  gör	  det	  möjligt	  att	  bevaka	  dem	  på	  ett	  överskådligt	  sätt.	  För	  produktionsplaneringen	  
används	  ett	  rullhanteringsprogram	  för	  att	  skapa	  en	  tillverkningsordning	  till	  rullmaskinen.	  
Rullhanteringsprogrammet	  och	  NL	  är	  nära	  integrerade	  och	  kompletterar	  varandra	  från	  
produktionsplaneringen	  till	  transport.	  I	  NL	  läggs	  även	  alla	  reklamationer	  in	  manuellt	  när	  dem	  har	  
skapas	  i	  CRM-‐systemet	  för	  att	  lättare	  kunna	  hantera	  kvalitetsdata	  för	  de	  reklamerade	  rullarna.	  	  	  	  
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5. NULÄGESBESKRIVNING	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  en	  nulägesbeskrivning	  göras	  över	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  Piteås	  
reklamationshantering.	  Även	  information	  som	  har	  framkommit	  under	  intervjuer	  och	  benchmarking	  
för	  att	  möjliggöra	  en	  förbättring	  av	  verksamheten	  kommer	  att	  presenteras.	  

Hanteringen	  av	  reklamationerna	  kan	  göras	  på	  olika	  sätt.	  Företaget	  kan	  använda	  sig	  av	  ett	  
reklamationsverktyg	  som	  är	  integrerat	  i	  det	  egna	  affärssystemet	  och	  i	  vissa	  fall	  kan	  ett	  fristående	  
system	  användas.	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  använder	  sig	  av	  ett	  reklamationsverktyg	  vid	  namn	  CRM	  
för	  att	  registrera	  och	  hantera	  inkommande	  reklamationer.	  CRM	  används	  också	  för	  att	  jämföra	  de	  
olika	  fabrikerna	  inom	  koncernen.	  Affärssystemet	  NL	  används	  parallellt	  med	  CRM	  hos	  Smurfit	  Kappa	  
Kraftliner	  Piteå.	  Detta	  verktyg	  används	  för	  att	  koppla	  reklamationerna	  till	  varje	  enskild	  produkt	  och	  
för	  att	  skapa	  en	  eventuell	  kreditnota,	  vilket	  är	  något	  som	  CRM	  inte	  klarar	  av	  på	  egen	  hand.	  	  

CRM	  är	  inte	  ett	  fullgott	  system	  för	  hantering	  av	  reklamationer	  vilket	  gör	  att	  det	  interna	  
affärssystemet	  används.	  Att	  arbeta	  med	  två	  parallella	  system	  kan	  innebära	  risk	  för	  felhantering	  och	  
medför	  dubbelarbete.	  

5.1 INTRODUKTION	  TILL	  REKLAMATIONSHANTERINGEN	  
Företaget	  befinner	  sig	  i	  en	  situation	  med	  press	  från	  konkurrenter	  och	  har	  ett	  ständigt	  kostnadstryck.	  
Eftersom	  företaget	  endast	  producerar	  när	  det	  finns	  en	  beställning,	  måste	  säljkontoret	  först	  läsa	  in	  en	  
order	  till	  kunden	  och	  ange	  leveransdatumet.	  Kunderna	  är	  oftast	  interna	  (andra	  fabriker	  inom	  Smurfit	  
Kappa	  Group)	  men	  även	  externa	  kunder	  existerar.	  När	  säljkontoret	  har	  läst	  in	  en	  order	  påbörjar	  
produktionsplaneraren	  en	  plan	  för	  hur	  kommande	  tillverkningsordning	  kommer	  att	  se	  ut	  när	  samtliga	  
order	  är	  inlästa.	  Under	  produktionens	  gång	  utförs	  noggranna	  kontroller	  för	  att	  säkerställa	  
hållbarheten	  gällande	  leveransdatum	  och	  kravspecifikationer.	  För	  att	  ytterligare	  säkerställa	  att	  
kundernas	  krav	  uppfylls	  har	  kvaliteter	  med	  speciella	  tillvägagångssätt	  skapats,	  vilket	  exempelvis	  kan	  
innebära	  extra	  provtagning	  av	  papprets	  yta.	  Vid	  produktionen	  sparas	  ett	  pappersprov	  för	  att	  man	  i	  
efterhand	  ska	  kunna	  utföra	  ytterligare	  provtagning	  om	  eventuella	  klagomål	  erhålls.	  Detta	  
pappersprov	  används	  även	  för	  att	  spåra	  eventuella	  produktionsproblem	  vilket	  ger	  en	  möjlighet	  att	  
förstå	  orsaken	  till	  kundklagomålet.	  	  

Transportsättet	  för	  varje	  destination	  är	  förbestämt	  vilket	  innebär	  att	  kunden	  är	  medveten	  om	  vilka	  
ledtider	  som	  förekommer.	  Det	  främsta	  transportsättet	  som	  används	  från	  Smufit	  Kappa	  Kraftliner	  
Piteå	  är	  båt	  (ca	  440	  000	  ton/år)	  med	  tre	  olika	  destinationer.	  Man	  använder	  även	  järnväg	  (230	  000	  
ton/år)	  och	  lastbil	  (30	  000	  ton/år).	  Många	  av	  leveranserna	  innebär	  att	  rullarna	  måste	  omlastas	  
eftersom	  att	  leveransen	  inte	  sker	  direkt	  till	  kund.	  Om	  produktionen	  inte	  skulle	  fortlöpa	  som	  planerat	  
finns	  det	  andra	  transportsätt	  som	  kan	  väljas	  för	  att	  minska	  ledtider.	  Detta	  förekommer	  främst	  för	  
kunder	  där	  produkten	  transporteras	  med	  båt	  eftersom	  den	  endast	  lastas	  en	  gång	  i	  veckan.	  Vissa	  
kunder	  har	  en	  obligatorisk	  omlastning	  för	  att	  undvika	  kostnader,	  vilket	  innebär	  en	  ökad	  risk	  för	  
transportskador.	  	  

5.2 PROCESSKARTLÄGGNING	  
Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  Piteå	  delar	  i	  dagsläget	  upp	  sina	  reklamationer	  i	  logistikreklamationer,	  
teknikreklamationer	  och	  produktionsförseningar.	  En	  reklamation	  kan	  också	  vara	  en	  kommersiell	  
reklamation	  vilket	  kommer	  att	  beskrivas	  mer	  grundligt.	  Behandlingen	  av	  reklamationerna	  varierar	  
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beroende	  på	  vilken	  av	  reklamationstyperna	  som	  använts.	  De	  olika	  reklamationstyperna	  kommer	  att	  
presenteras	  nedan.	  

5.2.1 LOGISTIKREKLAMATIONER	  
I	  denna	  reklamationskategori	  finns	  reklamationer	  som	  är	  kopplade	  till	  transporten.	  Processen	  för	  
logistikreklamationer	  kan	  ses	  i	  bilaga	  A1.	  Processen	  börjar,	  som	  alla	  andra	  reklamationer,	  med	  att	  ett	  
kundklagomål	  kommer	  in	  till	  det	  säljkontor	  som	  har	  genomfört	  försäljningen.	  Om	  det	  är	  nödvändigt	  
att	  komplettera	  reklamationen	  med	  ytterligare	  information	  gör	  säljkontoret	  detta	  för	  att	  sedan	  
registrera	  reklamationen	  i	  CRM.	  Efter	  detta	  granskar	  marknadsavdelningen	  reklamationen	  för	  att	  
avgöra	  om	  tillräcklig	  information	  erhållits	  för	  att	  registrera	  handlingen	  i	  NL.	  Finns	  inte	  tillräcklig	  
information	  kontaktar	  marknadsavdelningen	  säljkontoret.	  Saknad	  information	  kan	  exempelvis	  vara	  
vilken	  specifik	  rulle	  som	  är	  skadad	  under	  transporten.	  Vid	  införandet	  av	  reklamationen	  i	  NL	  förses	  
reklamationen	  med	  en	  intern	  reklamationskod	  som	  ytterligare	  förklarar	  vad	  som	  är	  problemet.	  

Nästa	  steg	  innebär	  en	  utredning	  huruvida	  reklamationen	  är	  godkänd,	  det	  vill	  säga	  om	  man	  kan	  
fastställa	  att	  reklamationen	  blev	  skadad	  under	  transport.	  Om	  kunden	  vill	  ha	  kompensation	  för	  
skadan	  skall	  detta	  bedömas.	  Under	  behandlingen	  delas	  reklamationshanteringen	  upp	  beroende	  på	  
vilket	  reklamationsbelopp	  som	  kunden	  kräver.	  Om	  reklamationen	  innefattar	  fler	  än	  en	  rulle	  skall	  
logistikchef	  och	  försäkringsbolag	  informeras.	  Utredningen	  varierar	  beroende	  på	  beloppets	  storlek.	  

De	  vanligaste	  reklamationerna	  är	  så	  kallade	  små	  reklamationer	  vilket	  innebär	  att	  beloppet	  
understiger	  200	  euro.	  I	  dessa	  fall	  har	  kunden	  hanterat	  problemet	  på	  egen	  hand	  genom	  att	  
exempelvis	  avlägsna	  skadade	  lager	  från	  rullen.	  Vid	  små	  reklamationer	  skall	  det	  dubbelkollas	  att	  den	  
angivna	  viktminskning	  stämmer	  överens	  med	  vad	  ett	  uträkningsverktyg	  anger.	  Därefter,	  om	  parterna	  
enats,	  ska	  reklamationsunderlaget	  godkännas	  och	  attesteras	  av	  logistikchefen.	  När	  reklamationen	  är	  
godkänd	  är	  det	  möjligt	  att	  göra	  kreditnotan	  och	  ett	  svar	  kan	  skickas	  till	  kunden.	  	  

Vid	  så	  kallade	  mellanreklamationer,	  som	  ligger	  mellan	  200	  –	  2	  500	  euro,	  görs	  en	  mer	  grundläggande	  
utredning.	  Om	  informationen	  måste	  kompletteras	  kontaktas	  säljkontoret.	  Reklamationshandläggaren	  
och	  logistikchefen	  kontrollerar	  att	  reklamationen	  kan	  godkännas	  och	  vilka	  åtgärder	  som	  bör	  
genomföras	  för	  att	  förhindra	  reklamationsorsaken.	  Dessa	  åtgärder	  kan	  exempelvis	  innebära	  att	  
transportbolaget	  eller	  den	  interna	  utlastningen	  kontaktas	  för	  att	  uppmärksamma	  problemet.	  Likt	  
behandlingen	  av	  små	  reklamationer	  skall	  sedan	  logistikchefen	  eller	  planeringschefen	  godkänna	  att	  
reklamationen	  kan	  krediteras.	  Därefter	  stängs	  reklamationen	  och	  kunden	  får	  ett	  reklamationssvar.	  

Stora	  reklamationer	  är	  de	  som	  överstiger	  2	  500	  euro	  och	  kräver	  en	  grundläggande	  utredning	  för	  att	  
förebygga	  att	  händelsen	  sker	  igen.	  Reklamationen	  skall	  då	  också	  godkännas	  av	  VD:n	  innan	  den	  kan	  
krediteras.	  	  	  

I	  NL	  görs	  kreditnotan	  och	  därefter	  skrivs	  kreditnota-‐numret	  in	  i	  CRM-‐	  verktyget	  och	  ett	  
reklamationssvar	  ges	  till	  kunden.	  Kreditnotan	  kopplas	  till	  de	  specifika	  rullarna	  som	  reklamationen	  
omfattar	  vilket	  gör	  att	  det	  i	  efterhand	  är	  möjligt	  att	  följa	  upp	  hanteringen.	  I	  reklamationssvaret	  
beskrivs	  vad	  som	  har	  inträffat	  och	  tänkta	  åtgärder	  för	  att	  förebygga	  problemet.	  I	  CRM-‐verktyget	  
anges	  också	  om	  utbetalningen	  sker	  utan	  synpunkter	  eller	  om	  utbetalningen	  sker	  trots	  att	  företaget	  
inte	  är	  överens	  med	  kunden.	  Därefter	  skickas	  reklamationen	  vidare	  till	  säljkontoret	  som	  sedan	  
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meddelar	  kunden.	  Om	  en	  kompensation	  inte	  är	  aktuell	  skall	  ett	  reklamationssvar	  skrivas	  i	  CRM	  och	  
skickas	  till	  säljkontoret	  som	  sedan	  meddelar	  kunden.	  	  	  

5.2.2 PRODUKTIONSFÖRSENINGAR	  
Reklamationer	  som	  hamnar	  under	  denna	  kategori	  är	  kopplade	  till	  problem	  som	  har	  uppstått	  på	  
grund	  av	  produktionsförseningar.	  Processen	  kan	  ses	  i	  bilaga	  A2.	  Reklamationshanteringen	  startar	  på	  
samma	  sätt	  som	  tidigare.	  Kunden	  skickar	  in	  ett	  klagomål	  till	  säljkontoret	  som	  registrerar	  
reklamationen	  i	  CRM-‐verktyget	  efter	  utförd	  informationskomplettering.	  Därefter	  skickas	  
reklamationen	  till	  marknadsavdelningen	  som	  registrerar	  fallet	  i	  affärssystemet	  NL.	  En	  utredning	  för	  
att	  fastställa	  om	  det	  fanns	  förseningar	  i	  produktionen	  genomförs	  och	  denna	  ligger	  till	  grund	  för	  
godkännande	  eller	  nekande	  till	  kompensation.	  

Godkänns	  inte	  reklamationen	  skrivs	  ett	  utförligt	  reklamationssvar	  i	  CRM-‐verktyget	  som	  sedan	  
säljkontoret	  kan	  skicka	  vidare	  till	  kunden.	  Är	  reklamationen	  godkänd	  görs	  en	  kreditnota	  i	  de	  fall	  
kunden	  önskar	  en	  kompensation.	  Innan	  kreditnotan	  utfärdas	  ska	  den	  attesteras.	  Överstiger	  
reklamationssumman	  1	  200	  euro	  skall	  även	  VD:n	  lämna	  sitt	  godkännande.	  Därefter	  skrivs	  
kreditnotanummer	  in	  i	  CRM	  samt	  ett	  reklamationssvar	  som	  säljkontoret	  sedan	  kan	  förmedla	  vidare	  
till	  kunden.	  	  

5.2.3 TEKNISKA	  REKLAMATIONER	  
Processkartan	  för	  de	  tekniska	  reklamationerna	  kan	  ses	  i	  bilaga	  A3.	  Ett	  kundklagomål	  skickas	  till	  
säljkontoret	  som	  registrerar	  ärendet	  i	  CRM-‐verktyget.	  Säljkontoret	  skickar	  därefter	  ut	  ett	  
meddelande	  att	  en	  reklamation	  finns	  registrerad.	  Kvalitetsavdelningen	  bedömer	  hur	  vida	  
informationen	  är	  tillräcklig	  för	  registrering	  i	  NL.	  Saknas	  information	  kontaktas	  säljkontoret	  för	  
komplettering.	  

Vid	  registrering	  i	  NL	  förses	  reklamationen	  med	  ett	  internt	  reklamationsnummer	  samt	  en	  intern	  
reklamationskod	  som	  hämtas	  från	  en	  kodlista.	  För	  spårbarhet	  samt	  för	  att	  knyta	  ihop	  de	  två	  olika	  
reklamationssystemen	  registreras	  CRM-‐verktygets	  löpnummer	  i	  NL.	  	  	  

I	  en	  utredning	  gällande	  tekniska	  reklamationer	  innefattas	  en	  analys	  av	  produktionsdata	  och	  
kvalitetsdata.	  Det	  görs	  även	  en	  analys	  av	  profiler,	  tambourkarta,	  fläckrapporter	  och	  kundprov.	  
Dessutom	  kan	  prover	  av	  arkivark	  och/eller	  kundprover	  genomföras.	  Ibland	  genomförs	  även	  samtal	  
med	  berörda	  operatörer	  och	  ansvarig	  maskinpersonal.	  När	  utredningen	  är	  slutförd	  sammanställs	  ett	  
reklamationssvar	  som	  skickas	  till	  säljkontoret	  som	  i	  sin	  tur	  ger	  besked	  till	  kunden.	  

Är	  reklamationen	  tekniskt	  godkänd	  skrivs	  ett	  reklamationssvar	  som	  innefattar	  tänkbara	  orsaker	  till	  
problemet.	  Om	  det	  är	  möjligt	  beskriver	  man	  även	  vilka	  åtgärder	  som	  har	  vidtagits	  eller	  kommer	  att	  
vidtas	  för	  att	  förhindra	  problemet.	  	  	  

Reklamationsvaret	  bifogas	  också	  som	  ett	  dokument	  i	  CRM-‐verktyget,	  vilket	  blir	  det	  avslutande	  steget	  
för	  kvalitetsavdelningen.	  Om	  reklamationen	  är	  godkänd	  och	  kunden	  skall	  krediteras	  skickas	  
reklamationen	  vidare	  i	  CRM	  till	  marknadsavdelningen	  som	  gör	  kreditnotan.	  Avvisas	  reklamationen	  
som	  teknisk,	  skickas	  den	  tillbaka	  till	  säljkontoret.	  

Vid	  tekniska	  reklamationer	  är	  det	  vanligt	  att	  en	  reklamation	  övergår	  till	  en	  kommersiell	  reklamation	  
eftersom	  det	  inte	  går	  att	  hitta	  en	  teknisk	  förklaring	  till	  kundens	  problem.	  Denna	  bedömning	  görs	  inte	  
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på	  kvalitetsavdelningen,	  utan	  den	  görs	  av	  ansvariga	  på	  marknadsavdelningen	  med	  hjälp	  av	  det	  
berörda	  säljkontoret.	  	  

I	  de	  fall	  det	  inte	  går	  att	  hitta	  en	  teknisk	  förklaring	  till	  kundens	  problem	  är	  det	  relativt	  vanligt	  att	  de	  
nekande	  reklamationerna	  kan	  övergå	  till	  kommersiella	  lösningar.	  Denna	  bedömning	  görs	  av	  
ansvariga	  på	  marknadsavdelningen	  i	  samråd	  med	  det	  berörda	  säljkontoret.	  	  

När	  en	  reklamation	  är	  teknisk	  godkänd	  görs	  även	  en	  återkoppling	  till	  produktionen.	  Återkopplingen	  
sker	  vid	  kvalitetsmöten	  som	  hålls	  varje	  vecka	  där	  både	  ansvarig	  personal	  i	  produktionen	  och	  
ansvariga	  vid	  kvalitetsavdelningen	  är	  närvarande.	  Vid	  mötet	  bedöms	  reklamationens	  art	  och	  
allvarlighet	  samt	  hur	  vida	  åtgärder	  i	  processen	  skall	  vidtas.	  Även	  produktsbeslutmöten	  hålls	  varannan	  
månad	  och	  vid	  dessa	  möten	  presenteras	  resultat	  av	  utredningar	  samt	  beslut	  om	  eventuellt	  behov	  av	  
ändrade	  pappersspecifikationer.	  Vid	  skiftesträffarna	  varje	  vecka	  finns	  representanter	  från	  
kvalitetsavdelningen	  som	  presenterar	  de	  reklamationer	  som	  berör	  det	  aktuella	  skiftet	  men	  även	  
andra	  relevanta	  problem	  eller	  avvikelser.	  De	  reklamationer	  som	  tas	  upp	  är	  i	  första	  hand	  de	  som	  
godkänts	  tekniskt.	  	  

5.2.4 KOMMERSIELLA	  REKLAMATIONER	  
En	  kommersiell	  reklamation	  kan	  i	  grunden	  vara	  ett	  logistiskt,	  tekniskt	  eller	  försenings-‐ärende.	  Den	  
mest	  förekommande	  varianten	  är	  då	  kunden	  inte	  accepterar	  det	  tekniskt	  nekande	  svaret.	  I	  dessa	  fall	  
kommer	  chefen	  för	  teknisk	  kundtjänst	  i	  samråd	  med	  säljkontoret	  fram	  till	  en	  kommersiell	  lösning.	  	  

Slutsatsen	  kan	  bli	  att	  hela	  eller	  delar	  av	  det	  önskade	  ersättningsbeloppet	  betalas	  ut.	  Viktigt	  att	  
poängtera	  när	  det	  gäller	  kommersiella	  ärenden	  är	  att	  den	  fastställda	  tekniska	  slutsatsen	  vidhålls.	  Är	  
reklamationen	  nekad	  så	  innebär	  det	  att	  man	  inte	  ändrar	  utredningsresultatet	  i	  CRM	  eller	  NL.	  	  Den	  
kommersiella	  uppgörelsen	  synliggörs	  i	  bägge	  systemen	  i	  samband	  med	  den	  finansiella	  utbetalningen.	  

5.2.5 HANTERING	  AV	  REKLAMERAD	  RULLE	  
Vid	  hantering	  av	  reklamerad	  rulle	  finns	  ett	  antal	  åtgärder	  som	  vidtas.	  Processkartan	  över	  hur	  man	  går	  
tillväga	  finns	  bifogad	  i	  bilaga	  A4.	  Under	  behandlingen	  av	  en	  reklamerad	  rulle	  är	  det	  fyra	  avdelningar	  
som	  är	  inblandade.	  Två	  av	  dessa	  är	  supply	  chain	  och	  backoffice	  som	  sitter	  vid	  marknadsavdelningen	  i	  
Piteå.	  Vilka	  säljkontor	  och	  terminaler	  som	  blir	  berörda	  varierar	  beroende	  på	  var	  rullen	  befinner	  sig	  
när	  reklamationen	  skapades.	  	  

Till	  en	  början	  överlägger	  man	  hur	  vida	  rullen	  skall	  returneras	  eller	  om	  kunden	  kan	  använda	  rullen,	  
trots	  eventuell	  defekt.	  Kan	  kunden	  använda	  rullen,	  krediteras	  det	  reklamerade	  beloppet	  som	  kunden	  
angett.	  Därefter	  behåller	  kunden	  rullen.	  Detta	  kan	  innebära	  att	  rullen	  behöver	  friseras,	  vilket	  betyder	  
att	  ett	  antal	  lager	  avlägsnas	  för	  att	  undvika	  det	  defekta	  området.	  	  

Returneras	  rullen	  görs	  redigerad	  fakturering	  så	  att	  rullen	  inte	  skall	  ägas	  av	  kunden.	  Därefter	  
krediteras	  resterande	  kostnader,	  exempelvis	  stillaståndskostnader	  eller	  extra	  arbete	  som	  kunden	  vill	  
ha	  kompensation	  för.	  När	  detta	  är	  genomfört	  skrivs	  åtgärden	  in	  i	  CRM	  varpå	  säljkontoret	  ordnar	  
returnering	  till	  närmsta	  terminal.	  

Samtidigt	  måste	  en	  bedömning	  göras	  över	  hur	  skadad	  eller	  vilka	  kvalitetsbrister	  som	  rullen	  har.	  Om	  
rullen	  inte	  är	  allvarligt	  skadad	  eller	  defekt	  är	  det	  möjligt	  att	  sälja	  rullen	  till	  en	  annan	  kund	  som	  inte	  
har	  samma	  krav	  på	  exempelvis	  yta.	  Vid	  denna	  typ	  av	  försäljning	  kan	  det	  vara	  nödvändigt	  att	  
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omrullning	  och/eller	  frisering	  görs	  på	  rullen	  innan	  leverans.	  Lagerplatsen	  uppdateras	  och	  en	  kod	  
anges.	  Denna	  kod	  informerar	  att	  rullen	  finns	  med	  i	  en	  reklamation	  samt	  hur	  vida	  den	  måste	  åtgärdas	  
eller	  om	  den	  kan	  säljas	  vidare	  direkt.	  	  

I	  de	  fall	  rullen	  inte	  kan	  säljas	  som	  prima	  kan	  den	  säljas	  som	  nedklassad	  rulle	  och	  genomgår	  då	  samma	  
process	  som	  en	  prima	  rulle.	  Om	  nedklassning	  inte	  är	  möjligt	  säljs	  den	  istället	  som	  returpapper.	  	  

5.2.6 SAMMANSTÄLLNING	  AV	  IDENTIFIERADE	  HINDER	  OCH	  STÖRNINGAR	  I	  
REKLAMATIONSPROCESSEN	  

I	  detta	  avsnitt	  kommer	  hinder	  och	  störningar	  som	  har	  framkommit	  under	  intervjuer	  och	  
observationer	  att	  sammanfattas.	  Dessa	  hinder	  kan	  bidra	  till	  en	  mindre	  effektiv	  process.	  

Vid	  registrering	  

• Varje	  reklamation	  måste	  läggas	  in	  i	  två	  system.	  
• Problem	  att	  fastställa	  vilken	  reklamationstyp	  som	  reklamationen	  tillhör.	  	  
• CRM-‐programmet	  är	  svårt	  att	  förstå	  vilket	  kan	  skapa	  problem	  för	  oerfarna	  användare	  vid	  

otydlig	  instruktion.	  	  
• Manuella	  inmatningar	  i	  systemet	  vilket	  kan	  bidra	  till	  felaktig	  information	  eller	  otillräckliga	  

uppgifter.	  
• Väntetid	  för	  att	  få	  prover	  

Vid	  avslutning	  av	  reklamationer	  

• I	  samband	  med	  kreditnotan	  görs	  ett	  antal	  manuella	  anteckningar	  för	  kunden	  skall	  kunna	  
registrera	  att	  återbetalningen	  sker	  på	  grund	  av	  deras	  klagomål.	  
	  

5.3 DAGENS	  RAPPORTERING	  AV	  REKLAMATIONER	  
Rapportering	  av	  reklamationer	  sker	  i	  dagsläget	  med	  två	  olika	  system.	  En	  del	  av	  rapporteringen	  utförs	  
genom	  NL	  och	  den	  andra	  med	  CRM-‐systemet.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  informationen	  skiljer	  sig	  åt	  
mellan	  systemen.	  

5.3.1 KATEGORISERING	  AV	  REKLAMATIONERNA	  
Kategoriseringen	  av	  reklamationerna	  sker	  på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  vilket	  system	  som	  används.	  
Nedan	  följer	  en	  beskrivning	  över	  hur	  dessa	  kategoriseringar	  skiljer	  sig	  åt.	  Information	  gällande	  
reklamationen	  kan	  tas	  från	  båda	  systemen.	  

5.3.1.1 CRM-‐Systemet	  (CRM)	  

I	  CRM-‐systemet	  registrerar	  säljkontoret	  sina	  reklamationer.	  Säljkontoret	  beskriver	  vilket	  problem	  
som	  har	  uppstått	  och	  vilken	  kompensation	  som	  kunden	  vill	  ha.	  Reklamationen	  kategoriseras	  sedan	  i	  
tre	  olika	  reklamationstyper.	  Den	  första	  reklamationstypen	  är	  logistikreklamationer	  som	  är	  de	  
reklamationer	  som	  uppstår	  vid	  transporten.	  I	  denna	  reklamationstyp	  finns	  det	  även	  möjlighet	  att	  
skriva	  in	  den	  distributör	  som	  har	  orsakat	  skadan.	  En	  kvalitetsreklamation	  innebär	  att	  felet	  har	  
orsakats	  i	  produktionen,	  det	  kan	  exempelvis	  vara	  fläckar	  eller	  hål	  i	  pappret.	  Den	  sista	  
reklamationstypen	  är	  service	  vilken	  innefattar	  de	  reklamationer	  som	  har	  uppstått	  på	  grund	  av	  
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bristfällig	  service.	  Det	  kan	  exempelvis	  vara	  leveranstiden	  eller	  fel	  order.	  Under	  dessa	  tre	  kategorier	  
finns	  ytterligare	  underkategorier	  för	  att	  kunna	  specificera	  reklamationstypen.	  (se	  bilaga	  B)	  	  

5.3.1.2 Northern	  lights	  (NL)	  

I	  NL	  kategoriseras	  reklamationerna	  beroende	  på	  om	  de	  är	  kommersiella	  reklamationer,	  tekniska	  
reklamationer,	  logistikreklamationer	  eller	  produktionsförseningar.	  Sedan	  läggs	  en	  kod	  (se	  bilaga	  C)	  på	  
varje	  specifik	  rulle	  som	  beskriver	  problemet,	  det	  kan	  exempelvis	  vara	  kvalitetsegenskaper	  eller	  
utseende.	  Under	  varje	  kategori	  finns	  en	  ytterligare,	  mer	  specifik,	  kodning	  till	  problemet	  som	  
exempelvis	  kan	  vara	  fläckar.	  Vilken	  kodning	  som	  rullen	  skall	  ha	  bestämmer	  
reklamationshandläggaren	  och	  gör	  en	  kreditnota	  i	  NL	  om	  kunden	  begär	  ersättning.	  	  

5.3.2 RAPPORTERING	  AV	  REKLAMATIONER	  
Ett	  meddelande	  med	  information	  om	  aktuella	  reklamationer	  samt	  kommande	  besök	  rörande	  
reklamationsområdet	  skickas	  ut	  varje	  vecka.	  Ansvarig	  för	  detta	  meddelande	  är	  chef	  för	  teknisk	  
kundtjänst	  från	  marknadsavdelningen.	  	  

Varje	  månad	  gör	  kvalitetsavdelningen	  en	  uppföljning	  med	  reklamationsstatistik	  över	  samtliga	  
reklamationer	  som	  skickas	  till	  pappersdivisionen	  och	  marknadsavdelningen.	  Rapporten	  belyser	  
antalet	  reklamationer	  kontra	  reklamationsbelopp.	  Dessutom	  är	  rapporten	  uppdelade	  i	  tre	  olika	  
utföranden	  beroende	  på	  registreringsdatum,	  produktionsdatum	  och	  kredit	  datum.	  (se	  bilaga	  D1	  för	  
att	  studera	  ett	  exempel	  på	  en	  sammanställning	  baserat	  på	  registreringsdatumet).	  Summeringen	  görs	  
sedan	  beroende	  på	  vilken	  pappersmaskin	  som	  reklamationen	  kan	  kopplas	  till.	  Den	  andra	  delen	  av	  
redovisningen	  visar	  antalet	  reklamationer	  kopplade	  till	  de	  olika	  reklamationskategorier	  som	  finns	  i	  
CRM	  (se	  bilaga	  D2).	  Denna	  rapportering	  används	  som	  underlag	  för	  en	  total	  sammanställning	  inom	  
koncernens	  fabriker.	  För	  att	  jämföra	  de	  olika	  pappersbruken	  studeras	  bland	  annat	  antalet	  
reklamationer	  som	  är	  aktiva	  och	  hur	  lång	  hanteringstiden	  är.	  	  	  

Varje	  månad	  skickar	  kvalitetsavdelningen	  ut	  en	  intern	  rapport	  med	  information	  gällande	  
reklamationsutvecklingen.	  Dessa	  uppgifter	  tar	  man	  från	  NL.	  I	  rapporten	  finns	  ett	  flertal	  diagram	  och	  
tabeller.	  Tabellerna	  innefattar	  samtliga	  reklamationer	  som	  är	  mottagna	  den	  aktuella	  månaden.	  De	  
diagram	  som	  finns	  med	  visar:	  

• Andelen	  utbetalade	  reklamationskostnader	  beroende	  på	  försäljningsvärdet.	  Totalt	  görs	  fyra	  
stycken	  diagram	  (för	  exempel	  se	  bilaga	  D3):	  	  
o Ett	  innehållande	  samtliga	  reklamationer	  
o Ett	  för	  den	  pappersmaskin	  som	  producerar	  vitt	  papper	  
o En	  för	  den	  pappersmaskinen	  som	  producerar	  brunt	  papper	  
o En	  för	  Cote	  kvaliteten	  som	  bestryks	  i	  Karlsborg	  

• Antalet	  tekniskt	  godkända	  reklamerade	  rullar	  under	  en	  bestämd	  tidsperiod,	  samt	  en	  figur	  för	  
vardera	  pappersmaskin.	  (För	  exempel	  se	  bilaga	  D4)	  

• Antalet	  mottagna	  reklamerade	  rullar	  för	  PM2.	  (för	  exempel	  se	  bilaga	  D5)	  	  
• Antalet	  reklamerade	  rullar	  i	  jämförelse	  med	  samma	  period	  året	  innan.	  (för	  exempel	  se	  bilaga	  

D6)	  	  	  
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Företaget	  har	  som	  kvalitetsmål	  att	  minska	  peeling-‐reklamationer	  på	  PM2	  med	  50	  %	  i	  jämförelse	  med	  
år	  2011	  samt	  minska	  antalet	  fläckreklamationer	  på	  samtliga	  pappersmaskiner	  med	  25	  %	  i	  jämförelse	  
med	  2011.	  	  

Logistikreklamationerna	  redovisas	  varje	  månad	  och	  man	  jobbar	  kontinuerligt	  med	  att	  minska	  dessa.	  
Målet	  år	  2012	  är	  att	  minska	  antalet	  reklamationer	  med	  20	  %	  i	  jämförelse	  med	  året	  innan.	  Dessutom	  
granskas	  de	  kostnadsmässigt	  största	  reklamationerna	  var	  tredje	  månad	  med	  avsikt	  att	  finna	  orsaken	  
till	  dessa.	  Man	  arbetar	  också	  med	  att	  förkorta	  reklamationernas	  hanteringstid.	  

Figur	  5	  visar	  antalet	  reklamationer	  och	  summan	  av	  det	  krediterade	  beloppen.	  Detta	  görs	  för	  att	  få	  en	  
överblick	  vilket	  land	  som	  har	  det	  största	  reklamationsbeloppen	  i	  jämförelse	  med	  antalet	  
reklamationer.	  	  	  	  

	  

Figur	  5:	  Antalet	  reklamationer/	  Kredit	  summa	  

5.4 ANALYS	  AV	  ENKÄT	  
I	  bilaga	  E	  kan	  mallen	  för	  enkäterna	  studeras.	  Fabrikerna	  gav	  till	  stor	  del	  liknande	  svar	  men	  vissa	  
avvikelser	  förekom.	  I	  detta	  kapitel	  kommer	  uppmärksammade	  enkätsvar	  redovisas	  och	  analyseras.	  

Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  Piteås	  lokalisering	  i	  norra	  Sverige	  medför	  ett	  betydligt	  längre	  avstånd	  till	  sina	  
kunder	  i	  jämförelse	  med	  andra	  fabriker.	  Detta	  kan	  vara	  förklaringen	  till	  att	  fabriken	  i	  Piteå	  har	  94	  %	  
mixade	  transport	  medan	  de	  övriga	  fabrikerna	  har	  mindre	  än	  10	  %.	  

Samtliga	  fabriker	  använde	  sig	  av	  ytterligare	  ett	  system	  för	  att	  kunna	  hantera	  kreditnoter	  och	  CRM-‐
systemet	  är	  inte	  kopplad	  till	  deras	  interna	  affärssystem.	  	  

Samtliga	  fabriker	  använde	  sig	  av	  statistiska	  uppföljningar	  av	  sina	  reklamationer	  och	  vid	  granskning	  av	  
kvalitetreklamationerna	  användes	  de	  olika	  kvalitetspecifikationerna	  vid	  bedömningen.	  	  

Samtliga	  fabriker	  tyckte	  att	  antalet	  kategorier	  i	  CRM	  var	  tillräckliga	  och	  en	  fabrik	  tyckte	  att	  det	  fanns	  
alldeles	  för	  många	  kategorier.	  	  
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Svaren	  på	  frågan	  som	  berörde	  när	  en	  reklamation	  anses	  vara	  ett	  försäkringsärende,	  varierade.	  
Svaren	  som	  erhölls	  var	  ”När	  ett	  transportföretag	  berörs”,	  ”Vanligtvis	  när	  rullar	  är	  skadade	  under	  
transport”	  och	  ”När	  den	  totala	  reklamationen	  är	  eller	  överstiger	  1000	  euro”.
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6. ANALYS	  AV	  REKLAMATIONSHANTERINGEN	  
I	  detta	  kapitel	  analyseras	  den	  information	  som	  presenterades	  i	  nulägesbeskrivningen.	  Först	  beskrivs	  
de	  problem	  som	  framkom	  i	  samband	  med	  intervjuer	  och	  den	  deltagande	  observationen.	  Därefter	  
beskrivs	  förslag	  på	  förbättring	  av	  både	  redovisningen	  av	  reklamationer	  och	  processförbättringar	  
utifrån	  det	  som	  beskrivs	  i	  teorin.	  

I	  nulägesanalysen	  ges	  en	  uppfattning	  om	  att	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  i	  Piteå	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  
tillfredsställa	  sina	  kunders	  behov,	  vilket	  är	  enligt	  Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos	  (2001)	  och	  Jones	  (1994)	  
centralt	  för	  en	  verksamhet.	  För	  att	  säkerställa	  att	  kundernas	  behov	  tillfredsställs	  har	  specialkvaliteter	  
skapats	  för	  de	  kunder	  med	  specifika	  krav	  på	  papprets	  egenskaper.	  Dessutom	  mäter	  företaget	  
reklamationernas	  hanteringstider	  för	  att	  på	  så	  sätt	  säkerställa	  att	  kunderna	  får	  snabbt	  svar	  på	  sina	  
reklamationer.	  	  

6.1 ANALYS	  AV	  PROCESSKARTLÄGGNING	  
I	  följande	  kapitel	  kommer	  processkartläggningen	  att	  analyseras	  med	  utgångpunkt	  i	  de	  olika	  
effektiviseringsförslagen	  från	  teorin.	  Syftet	  är	  att	  hitta	  orsaker	  till	  ineffektivitet	  i	  de	  olika	  
reklamationsprocesserna.	  	  

Vid	  reklamationer	  är	  det	  vanligt	  att	  kunder	  reklamerar	  ett	  flertal	  rullar	  och	  vid	  analys	  visar	  det	  sig	  att	  
det	  endast	  är	  ett	  antal	  rullar	  som	  kan	  ha	  bidragit	  till	  problemet	  för	  kunden.	  Vid	  dessa	  reklamationer	  
är	  det	  svårt	  att	  resonera	  om	  reklamationen	  skall	  godkännas	  eller	  om	  endast	  ett	  delbelopp	  skall	  
godkännas.	  

Författaren	  har	  observerat	  att	  CRM-‐verktyget	  inte	  är	  användarvänligt,	  vilket	  gör	  att	  den	  kan	  vara	  
svårt	  att	  använda	  för	  någon	  som	  är	  ovan.	  

Enligt	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2009)	  kan	  tre	  olika	  processer	  identifieras	  i	  ett	  företag.	  
Reklamationsprocesserna	  kan	  identifieras	  som	  stödprocess	  för	  att	  det	  är	  viktiga	  för	  att	  
huvudprocessen	  skall	  utföras	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  och	  bidra	  till	  kundvärdet.	  Huvudprocessen	  är	  att	  
producera	  papper	  med	  den	  kvaliteten	  som	  kunderna	  vill	  ha.	  Företaget	  har	  dessutom	  
ledningsprocesser	  som	  är	  nära	  anslutna	  till	  reklamationsprocessen.	  Denna	  process	  är	  
målsättningsprocesser	  som	  skall	  minska	  reklamationerna	  för	  företaget.	  Genom	  att	  förbättra	  
reklamationsprocessen	  gynnas	  hela	  företaget.	  

6.1.1 EFFEKTIVISERING	  OCH	  FÖRBÄTTRINGAR	  AV	  PROCESSERNA	  
Utifrån	  de	  olika	  förbättringsmöjligheter	  som	  Rentzhog	  (1998)	  nämner	  kan	  följande	  förslag	  till	  
förbättringar	  hittas	  i	  dessa	  aktiviteter:	  

Eliminera	  dubbelarbete:	  Vid	  registreringen	  av	  reklamationerna	  införs	  samma	  information	  in	  i	  NL	  och	  i	  
CRM,	  det	  som	  skiljer	  dem	  åt	  är	  deras	  kategorisering	  av	  skadan.	  	  

”Error	  proofing”:	  I	  processen	  finns	  det	  ett	  flertal	  punkter	  där	  det	  är	  lätt	  att	  göra	  misstag.	  Detta	  kan	  
främst	  ske	  när	  reklamationen	  registreras	  i	  CRM	  och	  NL,	  när	  information	  manuellt	  skall	  skrivas	  in.	  Det	  
som	  gör	  det	  svårt	  är	  att	  i	  CRM	  finns	  det	  endas	  möjlighet	  att	  ange	  information	  om	  en	  specifik	  rulle	  om	  
inte	  alla	  rullar	  är	  producerade	  under	  samma	  tidpunkt.	  	  
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Eftersom	  kategoriseringar	  i	  NL	  och	  CRM	  inte	  är	  identiska	  finns	  risken	  att	  olika	  benämningar	  ges	  till	  
reklamationen	  i	  de	  olika	  systemen.	  Detta	  gör	  att	  olik	  information	  kan	  erhållas	  beroende	  på	  vilket	  
system	  som	  informationen	  tas	  från.	  	  

Standardisera	  i	  möjligaste	  mån:	  För	  att	  minska	  tiden	  för	  att	  vänta	  på	  ytterligare	  information	  och	  för	  
att	  reklamationen	  kan	  hanteras	  fortare,	  kan	  kraven	  på	  informationen	  specificeras	  som	  till	  slut	  kan	  
göra	  att	  beslutspunkten	  ”Finns	  tillräckligt	  med	  information	  för	  att	  registrera	  i	  NL”	  och	  aktiviteten	  
”inhämtning	  av	  mer	  information”	  inte	  är	  nödvändig	  längre.	  	  

Utredningen	  av	  reklamationerna	  kan	  också	  standardiseras	  för	  att	  öka	  effektiviseringen	  i	  
utredningsprocessen.	  	  

Ytterligare	  ett	  problem	  kan	  vara	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  som	  är	  grundproblemet,	  dvs	  vilken	  underkategori	  
som	  reklamationen	  skall	  registreras	  i	  vilket	  gör	  att	  hanteringstiden	  tar	  längre	  tid.	  	  

Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos	  (2001)	  och	  Jones	  (1994)	  beskriver	  hur	  en	  fokuserad	  och	  ändamålsenlig	  
process	  kan	  skapas.	  För	  att	  skapa	  fokuserade	  processer	  skall	  företaget	  identifiera	  sina	  kunder,	  
fastställa	  vad	  de	  förväntar	  sig,	  vilka	  kunder	  företaget	  vill	  ha	  och	  hur	  skall	  kunderna	  tillfredsställas.	  De	  
kunder	  som	  processen	  har	  förväntar	  sig	  att	  få	  ett	  tillfredställande	  svar	  som	  svarar	  på	  hur	  deras	  
avvikande	  service	  eller	  produkt	  har	  uppkommit	  samt	  hur	  företaget	  skall	  göra	  att	  detta	  inte	  skall	  ske	  i	  
fortsättningen.	  Det	  gör	  att	  det	  reklamationssvar	  som	  skickas	  till	  kunden	  måste	  besvara	  
förväntningarna.	  	  	  

Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos	  (2001)	  beskriver	  också	  vikten	  av	  att	  aktiviteterna	  i	  processen	  skall	  göras	  i	  
rätt	  ordning	  och	  att	  aktiviteter	  som	  inte	  tillför	  kunden	  något	  skall	  elimineras.	  Vid	  studie	  av	  processer	  
finns	  det	  en	  aktivitet	  som	  inte	  tillför	  något	  för	  kunden	  men	  tillför	  information	  för	  företaget,	  detta	  är	  
registreringen	  av	  reklamationen	  i	  NL.	  Denna	  aktivitet	  skulle	  därför	  behövas	  elimineras	  för	  att	  öka	  
värdet	  för	  kunden.	  	  

6.1.1.1 Processen	  för	  Logistikreklamationer	  

Ett	  vanligt	  problem	  som	  uppkommer	  vid	  utredning	  av	  logistikreklamationer	  är	  att	  fastställa	  var	  
skadan	  har	  uppkommit	  under	  transportsträckan.	  Detta	  är	  viktigt	  för	  att	  informera	  den	  ansvarige	  för	  
reklamationen.	  Problemet	  är	  främst	  aktuellt	  vid	  lastning	  med	  bil.	  Om	  problemet	  skulle	  kunna	  
minskas	  skulle	  utredningsaktiviteten	  förenklas	  som	  enligt	  Rentzhog	  (1998)	  är	  att	  eftersträva	  vid	  
identifiering	  av	  förbättringsmöjligheter.	  

6.1.1.2 Processen	  för	  Produktionsförsening	  

Processen	  för	  produktionsföreningar	  är	  näst	  intill	  identisk	  med	  logistikreklamationsprocessen.	  Det	  
som	  skiljer	  produktionsförseningsprocessen	  mot	  logistikreklamationsprocessen	  är	  att	  den	  bygger	  
mer	  på	  ett	  övervägande	  om	  reklamationen	  skall	  godkännas.	  Många	  av	  dessa	  reklamationer	  kräver	  att	  
säljkontoret	  har	  angett	  tillräcklig	  information	  om	  vad	  som	  har	  inträffat	  och	  att	  fabriken	  kan	  hålla	  med	  
om	  produktionsförseningen.	  Detta	  skulle	  öka	  standardiseringen	  för	  arbetet	  vilket	  är	  önskvärt	  enligt	  
Rentzhog	  (1998)	  vid	  processförbättringar.	  	  
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6.1.1.3 Processen	  för	  Tekniska	  reklamationer	  

När	  reklamationen	  har	  godkänns	  och	  är	  klar	  för	  eventuell	  kreditering	  skickas	  därefter	  
reklamationssvaret	  till	  marknadsavdelningen	  att	  skapa	  en	  kreditnota.	  Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos	  
(2001)	  beskriver	  att	  en	  orsak	  till	  tidsförlust	  är	  att	  en	  process	  är	  uppdelade	  på	  olika	  avdelningar.	  Det	  
gör	  att	  företaget	  skall	  fundera	  om	  det	  är	  nödvändigt	  att	  processen	  är	  så	  komplex.	  De	  tekniska	  
reklamationerna	  innefattar	  i	  dagsläget	  totalt	  fyra	  avdelningar	  som	  mest	  (om	  extra	  prover	  måste	  tas	  
och	  om	  kundservicedirektören	  måste	  göra	  en	  bedömning).	  Genom	  att	  minimera	  antalet	  avdelningar	  
kan	  också	  eventuella	  misstag	  minska.	  Om	  aktiviteten	  med	  kreditnotan	  tas	  bort	  från	  
marknadsavdelningen	  kan	  reklamationsprocessen	  minimeras	  till	  två	  avdelningar,	  om	  inga	  extra	  
prover	  eller	  bedömning	  av	  kundservicedirektör	  görs.	  	  
	  
6.1.1.4 Hantering	  av	  reklamerad	  rulle	  

Vid	  hantering	  av	  en	  reklamerad	  rulle	  kan	  processen	  se	  väldigt	  komplex	  ut.	  Men	  med	  tanke	  på	  att	  det	  
finns	  många	  möjliga	  fel	  på	  en	  rulle	  är	  det	  svårt	  att	  skapa	  ett	  standardiserat	  arbetssätt.	  Det	  för	  det	  
handlar	  mycket	  om	  volym	  och	  hur	  stort	  fel	  det	  är	  på	  rullen.	  Är	  det	  en	  kund	  som	  kräver	  extra	  hög	  
kvalitet	  på	  sina	  produkter	  finns	  det	  kanske	  inget	  annat	  alternativ	  än	  att	  försöka	  sälja	  rullen	  till	  någon	  
annan.	  	  Det	  gör	  att	  processkomplexiteten,	  som	  Ljungberg,	  Larsson	  och	  Roos	  (2001)	  talar	  om,	  är	  svår	  
att	  minska.	  	  

6.2 ANALYS	  AV	  SAMMANSTÄLLNINGEN	  AV	  REKLAMATIONERNA	  
Sörqvist	  (2001)	  beskriver	  nivåindelning	  som	  något	  ett	  företag	  kan	  använda	  sig	  av	  vid	  mätning	  av	  
kvalitetsbristkostnader.	  Denna	  metod	  kan	  användas	  då	  det	  finns	  olika	  svårighetsgrader	  i	  mätningen	  
beroende	  på	  kostnader	  som	  studeras.	  Studeras	  de	  olika	  nivåerna	  kan	  traditionella	  kostnader,	  
förlorade	  kostnader	  och	  kundernas	  kostnader	  identifieras	  i	  reklamationskostnaderna.	  Studeras	  de	  
olika	  nivåindelningarna	  kan	  en	  mer	  komplex	  syn	  ges	  för	  reklamationerna.	  	  

De	  traditionella	  kostnaderna	  är	  dels	  reklamationskostnaden.	  Dessutom	  med	  reklamationer	  kan	  
kostnader	  för	  kassation	  och	  omarbetning	  för	  produkterna	  göras	  för	  att	  tillfredsställa	  kunder	  eller	  för	  
att	  hantera	  den	  reklamerade	  rullen.	  En	  viktig	  del	  i	  studien	  av	  kvalitetsbristkostnader	  är	  att	  studera	  
hur	  kunderna	  upplever	  produkten.	  Kan	  den	  bristande	  kvalitet	  leda	  till	  att	  kunden	  söker	  sig	  till	  
konkurrenter,	  vilket	  i	  slutändan	  gör	  att	  företaget	  förlorar	  intäkter.	  Nivån	  förlorade	  intäkter	  är	  svår	  att	  
mäta	  men	  är	  viktig	  att	  ha	  i	  åtanke	  om	  ingen	  åtgärd	  görs	  för	  reklamationerna.	  Kostnader	  som	  
kunderna	  belastas	  med	  på	  grund	  av	  brister	  i	  produktens	  kvalitet	  har	  en	  stor	  betydelse	  ur	  kunderna	  
perspektiv.	  Dessa	  kostnader	  kan	  exempelvis	  vara	  driftstopp	  hos	  kunden	  och	  extraarbete	  som	  vid	  
vissa	  tillfällen	  är	  inräknade	  i	  reklamationsbeloppet.	  Dessa	  kostnader	  från	  kundens	  sida	  är	  viktigt	  att	  
företaget	  har	  i	  åtanke	  för	  att	  förstå	  kundens	  perspektiv	  av	  problemet.	  	  

För	  att	  få	  ut	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt	  från	  reklamationerna	  är	  det	  viktigt	  att	  en	  korrekt	  och	  
innehållsrik	  sammanställning	  görs	  av	  reklamationerna.	  Yang	  (2008)	  och	  Sörqvist	  (2001)	  beskriver	  ett	  
antal	  problem	  som	  kan	  visa	  sig	  vid	  mätning	  av	  kvalitetsbristkostnader	  och	  som	  måste	  hanteras	  för	  att	  
sammanställningarna	  av	  kvalitetkostnaderna	  skall	  bli	  så	  bra	  som	  möjligt.	  I	  dagens	  redovisning	  av	  
reklamationer	  visas	  en	  omfattande	  bild	  över	  situationen,	  d.v.s.	  samtliga	  reklamationer	  finns	  
redovisade.	  Det	  ger	  en	  övergripande	  bild	  över	  situationer.	  Med	  hjälp	  av	  CRM	  kan	  den	  mest	  relevanta	  
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informationen	  erhållas	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  och	  ger	  en	  bra	  överblick	  över	  vilka	  reklamationer	  som	  inte	  
ännu	  har	  hanteras	  och	  en	  jämförelse	  med	  andra	  fabriker	  kan	  göras.	  Samt	  att	  systemet	  skall	  trots	  allt	  
vara	  optimerat	  för	  att	  hantera	  reklamationer.	  Dessvärre	  kan	  hanteringen	  av	  reklamationerna	  i	  CRM	  
och	  NL	  ses	  som	  dubbelarbete	  eftersom	  CRM	  inte	  kan	  kopplas	  direkt	  till	  produktionen.	  	  

Eftersom	  reklamationer	  jämförs	  inom	  koncernen	  ger	  det	  en	  motivation	  till	  att	  förbättra	  sin	  statistik	  
som	  stimulerar	  till	  att	  reklamationerna	  på	  fabriken	  elimineras.	  Det	  är	  såklart	  bra	  men	  samtidigt	  kan	  
det	  leda	  till	  att	  företaget	  jobbar	  i	  uppförsbacke	  eftersom	  alla	  fabrikers	  processer	  inte	  ser	  likadana	  ut	  
och	  har	  inte	  lika	  stor	  produktionsvolym.	  Det	  är	  något	  Sörqvist	  (2001)	  beskriver	  som	  ett	  problem	  när	  
ett	  företag	  jämförs	  med	  ett	  annat	  företag.	  Vid	  jämförelse	  med	  ett	  annat	  företag	  är	  det	  viktigt	  att	  
företagen	  har	  identisk	  angreppsätt	  och	  metoder	  för	  att	  få	  en	  rättvis	  jämförelse.	  	  	  

I	  enkätanalysen	  skickades	  enkäter	  ut	  till	  fabriker	  i	  koncernen.	  Eftersom	  ingen	  av	  fabriker	  ser	  likadana	  
ut	  som	  fabriken	  i	  Piteå,	  kan	  inga	  direkta	  slutsatser	  dras	  från	  enkätstudien.	  Det	  slutsatser	  som	  kan	  
dras	  från	  studien	  är	  att	  de	  problem	  som	  Piteå	  har	  kan	  också	  identifieras	  i	  de	  andra	  fabrikerna.	  	  

Företaget	  vill	  minska	  sina	  reklamationer	  och	  det	  gör	  att	  dagens	  redovisning	  skulle	  behövas	  
kompletteras	  med	  en	  analys	  som	  kan	  ge	  en	  bild	  över	  vilka	  problem	  som	  skall	  prioriteras	  först	  för	  att	  
reklamationerna	  skall	  minska	  i	  antal	  och	  kostnad.	  Det	  är	  något	  som	  inte	  är	  i	  fokus	  i	  dagens	  
redovisning.	  Förbättras	  det	  finns	  det	  också	  möjlighet	  att	  lättare	  kunna	  identifiera	  vem	  som	  måste	  
informeras	  och	  dem	  som	  är	  ansvarstagare	  till	  problemet	  dvs	  de	  som	  bär	  ansvaret	  att	  problemet	  
elimineras.	  	  

Paretodiagrammet	  är	  enligt	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2009)	  ett	  bra	  verktyg	  att	  använda	  för	  att	  kunna	  
prioritera	  bland	  problemen.	  Detta	  diagram	  skulle	  därför	  vara	  lämpligt	  att	  använda	  för	  att	  lättare	  
kunna	  identifiera	  vilka	  problem	  som	  skall	  prioriteras	  först.	  För	  Smurfit	  Kappa	  skulle	  det	  vara	  lämpligt	  
att	  studera	  logistikreklamationer,	  servicereklamationer	  och	  kvalitetsreklamationer	  åtskilda	  eftersom	  
olika	  personer	  som	  är	  ansvariga	  för	  hanteringen	  av	  de	  olika	  typerna.	  För	  att	  få	  en	  bred	  omfattning	  
och	  för	  att	  minska	  att	  någon	  reklamation	  inte	  finns	  med	  i	  redovisningen,	  som	  enligt	  Sörqvist	  (2001)	  är	  
ett	  vanligt	  problem	  vid	  mätning	  av	  kvalitetsbristkostnader,	  är	  det	  lämpligt	  att	  göra	  diagram	  för	  de	  
reklamerade	  beloppet	  från	  kunden,	  utbetalade	  beloppet	  och	  dessutom	  ett	  diagram	  med	  antal	  
reklamationer.	  	  

Det	  önskade	  beloppet	  som	  kunden	  anger	  kan	  också	  ge	  företaget	  en	  uppfattning	  om	  hur	  viktigt	  de	  
tycker	  det	  är	  att	  felet	  åtgärdas.	  Det	  gäller	  dock	  att	  vara	  lite	  vaksam	  eftersom	  det	  kan	  ge	  en	  felaktig	  
uppfattning	  eftersom	  det	  kan	  hända	  att	  reklamationer	  skickas	  in	  och	  inte	  blir	  godkända	  av	  förklarliga	  
anledningar.	  Det	  utbetalade	  beloppet	  känns	  såklart	  relevant	  för	  Smurfit	  Kappa,	  just	  för	  att	  de	  kan	  se	  
vilka	  belopp	  som	  har	  blivit	  utbetalade	  snarare	  än	  vilka	  belopp	  som	  kunden	  har	  angett.	  Eftersom	  ett	  
flertal	  av	  reklamationerna	  är	  utan	  belopp	  gör	  det	  att	  dessa	  försvinner	  och	  inte	  finns	  med	  i	  analyser,	  
men	  som	  fortfarande	  är	  viktiga	  att	  eliminera	  eftersom	  om	  dessa	  inte	  förbättras	  kan	  det	  leda	  till	  
kostnader	  för	  företaget.	  

För	  att	  kunna	  fastställa	  grundproblemet	  till	  varje	  reklamation	  kan	  kvalitetsbristkostnaderna	  brytas	  
ned	  i	  kvalitetsbristkostnadsparametrar	  och	  kostnadsdrivare	  för	  att	  slutligen	  hitta	  orsaken.	  För	  att	  
kunna	  göra	  detta	  är	  grundförutsättningen	  att	  det	  finns	  en	  djup	  kunskap	  i	  hela	  processen.	  Det	  gör	  att	  
denna	  analys	  görs	  bäst	  med	  hjälp	  av	  en	  grupp	  personer	  som	  tillsammans	  kan	  ta	  fram	  de	  olika	  
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kostnadsdrivarna	  för	  att	  hitta	  orsaken	  till	  problemet.	  Denna	  analys	  skulle	  vara	  bra	  att	  göra	  med	  de	  
olika	  feltyper	  som	  kan	  tas	  ut	  som	  mer	  prioriterande	  i	  paretoanalysen.	  
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7. SLUTSATSER	  OCH	  REKOMMENDATIONER	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  den	  genomförda	  studien	  sammanfattas	  och	  svar	  kommer	  att	  ges	  på	  det	  
inledande	  syftet	  samt	  forskningsfrågorna.	  Rekommendationer	  på	  åtgärder	  till	  att	  effektivisera	  och	  
förbättra	  reklamationsprocesserna	  hos	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  i	  Piteå.	  Förslag	  till	  förbättrad	  
redovisning	  av	  reklamationerna	  kommer	  också	  att	  redovisas	  i	  detta	  kapitel.	  Som	  grund	  till	  åtgärderna	  
ligger	  den	  tidigare	  analyserna	  samt	  litteraturen	  som	  har	  studerats.	  	  

Reklamationsprocessen	  hos	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  i	  Piteå	  har	  som	  syfte	  att	  hantera	  ett	  klagomål	  
från	  en	  kund	  och	  ge	  en	  förklaring	  hur	  problemet	  uppstått	  samt	  om	  det	  går	  att	  förhindra	  i	  framtiden.	  
Processen	  startar	  med	  att	  ett	  klagomål	  skickas	  in	  till	  företaget	  och	  efter	  bearbetning	  och	  ett	  antal	  
olika	  bedömningar	  tas	  ett	  beslut	  om	  reklamationen	  skall	  godkännas.	  Därefter	  skickas	  ett	  
reklamationssvar	  till	  kunden.	  	  	  

Från	  analysen	  kunde	  ett	  antal	  orsaker	  hittas	  som	  orsakar	  ineffektivitet	  i	  processen	  utifrån	  
jämförelsen	  med	  effektiviseringsteorin	  samt	  förslag	  på	  förbättring	  av	  redovisningen	  av	  
reklamationer.	  De	  identifierade	  huvudförbättringsåtgärderna	  kan	  studeras	  i	  figur	  6.	  	  

	  

Figur	  6:	  Identifierade	  förbättringsåtgärder	  för	  att	  förbättra	  processens	  effektivitet	  och	  redovisning	  av	  reklamationer	  

7.1 	  FÖRÄNDRING	  AV	  REKLAMATIONSPROCESSEN	  
I	  dagsläget	  gör	  vissa	  interna	  kunder	  en	  egen	  registrering	  i	  CRM	  vilket	  gör	  att	  kunderna	  måste	  beskriva	  
problemet	  utförligt	  för	  att	  handläggaren	  skall	  kunna	  bedöma	  vilken	  kategori	  som	  den	  tillhör.	  Det	  gör	  
att	  det	  första	  bedömningssteget	  är	  gjort	  när	  reklamationen	  kommer	  till	  fabriken	  och	  risken	  för	  
missförstånd	  minskar.	  	  	  	  

Eliminera	  dubbelarbete:	  Dubbelarbetet	  med	  att	  införa	  informationen	  i	  två	  olika	  system	  kommer	  
tyvärr	  att	  finnas	  så	  länge	  som	  två	  olika	  system	  används.	  För	  att	  minska	  dubbelarbetet	  med	  två	  olika	  
system	  kan	  företaget	  försöka	  göra	  så	  att	  de	  olika	  systemen	  kommunicerar	  med	  varandra	  eller	  att	  
välja	  att	  endast	  ett	  system	  används.	  Skulle	  detta	  kunna	  genomföras	  skulle	  det	  också	  skapa	  mervärde	  
för	  kunden,	  eftersom	  just	  registreringen	  i	  NL	  inte	  skapar	  värde	  för	  kunden.	  	  	  

”Error	  proofing”:	  För	  att	  minimera	  risken	  att	  göra	  misstag	  vid	  registreringen	  i	  NL	  och	  CRM	  kan	  
företaget	  skapa	  kommunikation	  mellan	  CRM	  och	  NL	  som	  gör	  att	  informationen	  endast	  behöver	  

Paretodiagram	   Eliminera	  dubbelarbete	  

Standardisera	   "Error	  Proofing"	  

Förbäwra	  processens	  
effekyvitet	  och	  
redovisningen	  av	  
reklamayoner	  
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skrivas	  in	  manuellt	  i	  CRM	  och	  därefter	  skickas	  över	  till	  NL	  för	  att	  minska	  det	  manuella	  arbetet	  som	  
kan	  ökar	  risken	  med	  att	  göra	  fel.	  Dessutom	  kan	  en	  ”varning”	  införas	  i	  systemen	  för	  att	  säkerställa	  att	  
samtlig	  information	  skrivs	  in.	  	  

För	  att	  minimera	  risken	  att	  en	  reklamation	  kategoriseras	  olika	  i	  CRM	  och	  NL	  kan	  tydliga	  instruktioner	  
skapas	  för	  de	  olika	  kategorierna	  och	  hur	  kopplingarna	  är	  mellan	  de	  olika	  systemen.	  	  

Standardisera	  i	  möjligaste	  mån:	  För	  att	  öka	  standardiseringen	  och	  underlätta	  registreringen	  bör	  
direktiv	  skickas	  ut	  till	  kunderna	  gällande	  vilken	  information	  som	  företaget	  behöver	  för	  att	  hantera	  
reklamationen.	  Det	  kan	  exempelvis	  vara	  rullnummer	  eller	  vilka	  bilder	  som	  behövs.	  Detta	  minskar	  
tiden	  för	  att	  vänta	  på	  ytterligare	  information	  och	  reklamationen	  kan	  hanteras	  fortare.	  Genom	  att	  
kunden	  vet	  vilken	  information	  som	  behövs	  kan	  det	  sedan	  göra	  att	  ingen	  bedömning	  behöver	  göras	  
om	  ”tillräcklig	  information	  finns	  för	  att	  registrera	  i	  NL”,	  vilket	  gör	  att	  den	  aktiviteten	  kan	  tas	  bort	  från	  
varje	  processkartläggning.	  	  

De	  olika	  underkategorierna	  kan	  granskas	  separat	  och	  fastställa	  vilken	  utredning	  som	  behöver	  göras	  
för	  att	  den	  reklamationen	  skall	  kunna	  bearbetas.	  Detta	  underlättar	  om	  någon	  med	  liten	  erfarenhet	  
skall	  hantera	  utredningen	  under	  en	  period	  om	  t.ex.	  arbetsbördan	  ökar	  och	  extrapersonal	  behövs	  tas	  
in.	  	  

För	  att	  minska	  osäkerheten	  för	  vilken	  kategori	  som	  reklamationen	  skall	  registreras	  under	  kan	  en	  mall	  
tas	  fram	  för	  att	  minska	  problemet.	  

För	  att	  säkerställa	  att	  kunden	  får	  ett	  tillfredställande	  svar	  på	  reklamationen	  kan	  företaget	  utforma	  en	  
checklista	  över	  vad	  svaren	  skall	  innehålla.	  	  

7.1.1 FÖRBÄTTRING	  AV	  LOGISTIKREKLAMATIONSPROCESSEN	  	  
För	  att	  minska	  problemet	  med	  att	  fastställa	  vem	  som	  är	  ansvarig	  för	  skadan,	  kan	  dels	  antalet	  
delleveranser	  minskas	  samt	  speditörer	  för	  samtliga	  leveranser	  kan	  vara	  fasta.	  I	  bilaga	  F1	  kan	  den	  
uppdaterade	  processkartläggningen	  studeras	  för	  logistikprocessen.	  Beslutspunkten	  ”Finns	  tillräckligt	  
med	  information	  för	  att	  registrera	  i	  NL”	  och	  aktiviten	  ”inhämtning	  av	  mer	  information”	  har	  tagits	  
bort	  eftersom	  företaget	  kommer	  att	  informera	  sina	  kunder	  i	  förväg	  om	  vilken	  information	  som	  är	  
nödvändig	  för	  att	  kunna	  hantera	  en	  reklamation.	  	  

7.1.2 FÖRBÄTTRING	  AV	  PROCESSEN	  FÖR	  PRODUKTIONSFÖRENINGAR	  
I	  bilaga	  F2	  kan	  processkartläggningen	  produktionsförseningar	  studeras.	  Beslutspunkten	  ”Finns	  
tillräckligt	  med	  information	  för	  att	  registrera	  i	  NL”	  och	  aktiviteten	  ”inhämtning	  av	  mer	  information”	  
har	  tagits	  bort	  eftersom	  dem	  inte	  längre	  är	  nödvändiga	  när	  kunderna	  är	  informerade	  i	  förväg	  om	  
vilken	  dokumentation	  som	  behövs.	  

7.1.3 FÖRBÄTTRING	  AV	  TEKNISKA	  REKLAMATIONSPROCESSENSPROCESSEN	  
För	  att	  minska	  antalet	  aktiviteter	  på	  olika	  avdelningar	  skall	  krediteringen	  av	  reklamationerna	  ske	  på	  
kvalitetsavdelningen.	  Detta	  är	  fullt	  möjligt	  när	  kvalitetsavdelningar	  använder	  sig	  av	  NL	  vid	  
registreringen	  av	  reklamationen.	  I	  bilaga	  F3	  kan	  den	  uppdaterade	  processkartläggningen	  studeras.	  
Som	  i	  de	  tidigare	  processkartläggningarna	  är	  beslutspunkten	  ”Finns	  tillräckligt	  med	  information	  för	  
att	  registrera	  i	  NL”	  och	  aktiviteten	  ”inhämtning	  av	  mer	  information”	  borttagen.	  
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7.1.4 FÖRBÄTTRING	  AV	  PROCESSEN	  FÖR	  HANTERING	  AV	  REKLAMERAD	  RULLE	  
Eftersom	  processen	  för	  hantering	  av	  reklamerad	  rulle	  är	  så	  individuell	  från	  de	  olika	  fallen	  är	  det	  svårt	  
att	  förenkla	  denna	  process	  eftersom	  hanteringen	  skiljer	  sig	  beroende	  på	  kunden	  och	  rullens	  skada.	  

7.2 FÖRBÄTTRING	  AV	  REDOVISNINGEN	  AV	  REKLAMATIONERNA	  
I	  analysen	  har	  en	  lämplig	  redovisning	  föreslagits	  för	  att	  erhålla	  ytterligare	  information	  från	  
reklamationerna.	  Det	  skulle	  därför	  vara	  lämpligt	  för	  Smurfit	  Kappa	  att	  använda	  sig	  av	  paretodiagram	  
för	  att	  kunna	  urskilja	  de	  problem	  som	  är	  mest	  nödvändiga	  att	  förebygga.	  Därefter	  från	  
paretodiagrammet	  kan	  företaget	  använda	  sig	  av	  kvalitetsbristkostnadsparametrar	  för	  att	  hitta	  
orsaken	  till	  de	  mest	  frekventa	  reklamationerna.	  	  

Paretodiagram	  har	  gjorts	  för	  samtliga	  reklamationer	  som	  registrerades	  år	  2011.	  informationen	  om	  
reklamationerna	  har	  tagits	  från	  CRM.	  Eftersom	  hanteringen	  av	  logistikreklamationer,	  
servicereklamationer	  och	  kvalitetreklamationer	  skiljer	  sig	  åt	  och	  eftersom	  olika	  personer	  är	  ansvariga	  
för	  hanteringen,	  är	  det	  bra	  om	  sammanställningen	  är	  uppdelad	  som	  i	  dagsläget	  efter	  
reklamationsstyp.	  Paretoanalysen	  har	  genomförts	  med	  hjälp	  av	  de	  steg	  som	  presenterades	  i	  kapitel	  
2.3.1	  och	  har	  valt	  att	  illustreras	  med	  logistikreklamationerna.	  

Därefter	  bildades	  ett	  diagram	  med	  de	  belopp	  som	  kunden	  har	  angett	  samt	  ett	  diagram	  med	  de	  
belopp	  som	  har	  blivit	  utbetalt	  till	  kunden.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  kunna	  se	  om	  det	  är	  någon	  stor	  
skillnad	  på	  de	  olika	  diagrammen.	  Det	  önskade	  beloppet	  som	  kunden	  anger	  kan	  också	  ge	  en	  
uppfattning	  över	  hur	  viktigt	  de	  tycker	  det	  är	  att	  felet	  åtgärdas.	  Det	  gäller	  dock	  att	  vara	  vaksam	  
eftersom	  detta	  kan	  ge	  en	  felaktig	  uppfattning	  eftersom	  det	  kan	  hända	  att	  reklamationer	  skickas	  in	  
som	  inte	  blir	  godkända	  av	  förklarliga	  anledningar.	  Det	  utbetalade	  beloppet	  känns	  såklart	  mer	  
relevant	  för	  företaget	  för	  att	  se	  vilka	  belopp	  som	  verkligen	  har	  blivit	  utbetalat.	  

Vid	  undersökning	  av	  logistikreklamationer	  går	  det	  snabbt	  att	  se	  att	  det	  inte	  finns	  så	  många	  
underkategorier.	  De	  underkategorier	  som	  användes	  förra	  året	  var	  damage/dirt,	  delivery	  time,	  wet	  
damages	  och	  others.	  I	  figur	  14	  kan	  logistikreklamationer	  med	  det	  belopp	  angivet	  som	  kunden	  vill	  ha	  
utbetalat	  studeras.	  Studeras	  diagrammet	  enligt	  analysmetoden	  som	  presenterades	  i	  2.3.1	  går	  det	  att	  
se	  att	  den	  mest	  frekventa	  feltypen	  är	  Damage/dirt,	  vilket	  betyder	  att	  där	  skall	  förbättringsarbetet	  
ligga.	  Används	  80	  –	  20	  regeln	  som	  kan	  illustreras	  med	  strecket	  i	  figur	  7	  kan	  det	  urskilja	  att	  delivery	  
time	  också	  är	  en	  viktig	  feltyp	  att	  hitta	  grundorsaken	  till.	  	  
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Figur	  7:	  Logistik	  reklamationer	  -‐	  Reklamerade	  beloppet	  

För	  att	  se	  om	  det	  blev	  någon	  skillnad	  om	  analysen	  istället	  gjordes	  på	  det	  belopp	  som	  har	  utbetalas	  
(se	  figur	  8),	  visade	  det	  sig	  att	  det	  inte	  blev	  någon	  större	  skillnad.	  Det	  är	  fortfarande	  i	  huvudsak	  
feltypen	  damage/dirt	  som	  måste	  elimineras	  samt	  delivery	  time.	  	  

	  

Figur	  8:	  Logistik	  reklamationer	  -‐	  Utbetalade	  belopp	  

I	  figur	  7	  och	  8	  fokuseras	  analysen	  på	  hur	  stor	  kostnad	  som	  reklamationerna	  har	  haft.	  Eftersom	  ett	  
flertal	  av	  reklamationerna	  är	  utan	  belopp	  gör	  det	  att	  dessa	  försvinner	  och	  finns	  inte	  med	  i	  analysen,	  
men	  som	  fortfarande	  är	  viktiga	  att	  eliminera	  eftersom	  om	  dessa	  inte	  förbättras	  kan	  det	  leda	  till	  
kostnader	  för	  företaget.	  	  

Paretodiagrammet	  i	  Figur	  9	  är	  gjort	  med	  hjälp	  av	  att	  studera	  antalet	  reklamationer.	  Ur	  diagrammet	  
kan	  en	  annan	  slutsats	  dras	  än	  vad	  som	  kunde	  göras	  i	  det	  tidigaste	  diagrammet.	  Detta	  gör	  att	  en	  
bedömning	  måste	  göras	  för	  vad	  som	  är	  viktigast	  att	  eliminera,	  är	  det	  antalet	  reklamationer	  eller	  
kostnaderna.	  Studeras	  istället	  de	  mest	  frekventa	  feltyperna	  från	  antalet	  reklamationer	  är	  det	  
damage/dirt	  som	  tidigare	  samt	  även	  wet	  damages	  som	  inte	  prioriterades	  i	  det	  tidigare	  diagrammet.	  	  
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Figur	  9:	  Logistik	  reklamationer	  -‐	  Antalet	  reklamationer	  

Detta	  betyder	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  företaget	  att	  ta	  fram	  alla	  tre	  diagrammen	  för	  att	  få	  en	  helhetsbild	  
över	  reklamationerna.	  
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8. DISKUSSION	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  reflektioner	  under	  studiens	  gång	  samt	  en	  diskussion	  kring	  hur	  studien	  
kunde	  ha	  genomförts	  annorlunda.	  Till	  sist	  presenteras	  olika	  tankar	  på	  fortsatt	  studie.	  	  

Syftet	  med	  studien	  var	  att	  ta	  fram	  förslag	  på	  nya	  rutiner	  och	  arbetssätt	  som	  skulle	  bidra	  till	  en	  
effektivare	  reklamationsprocess	  samt	  ge	  förslag	  på	  hur	  redovisningen	  av	  reklamationerna	  kunde	  
förändras.	  För	  att	  undersöka	  dagsläget	  och	  för	  att	  kunna	  identifiera	  förbättringsområden	  gjordes	  en	  
processkartläggning	  av	  reklamationsprocessen.	  Nuläget	  analyserades	  därefter	  utifrån	  de	  olika	  
effektiviseringsteorierna	  för	  att	  sedan	  kunna	  arbeta	  fram	  nya	  arbetssätt	  och	  besvara	  studiens	  syfte.	  
Redovisningen	  av	  reklamationerna	  kartläggs	  i	  nulägesanalysen.	  I	  litteraturstudien	  söktes	  information	  
om	  reklamationshantering.	  I	  sökningen	  fanns	  endast	  sparsamt	  med	  information	  vilket	  antyder	  att	  
reklamationshantering	  är	  ett	  relativt	  ostuderat	  område.	  

Utifrån	  teorin	  kunde	  olika	  svagheter	  och	  styrkor	  med	  dagens	  redovisning	  identifieras	  och	  förslag	  på	  
redovisning	  kunde	  redovisas.	  Författaren	  hoppas	  att	  utifrån	  de	  föreslagna	  rekommendationerna	  kan	  
Smurfit	  Kappa	  finna	  lämpliga	  åtgärder	  för	  att	  effektivisera	  reklamationsprocessen	  samt	  förbättra	  sin	  
redovisning	  av	  reklamationer.	  

8.1 ALTERNATIVA	  TILLVÄGAGÅNGSÄTT	  
När	  studien	  har	  genomförts	  är	  det	  lätt	  att	  se	  tillbaka	  och	  ifrågasätta	  vad	  som	  skulle	  kunna	  ha	  gjorts	  
annorlunda.	  	  

Vid	  jämförelsen	  med	  andra	  bruk	  fanns	  en	  begränsning	  över	  hur	  omfattande	  enkäterna	  kunde	  vara	  
för	  att	  säkerställa	  att	  få	  svar.	  Om	  studien	  skulle	  genomföras	  på	  nytt	  skulle	  en	  mer	  grundläggare	  
studie	  göras	  på	  fabrikerna	  för	  att	  specificera	  frågorna	  ytterligare	  och	  få	  mer	  innehållsrika	  svar.	  	  

Vid	  studerandet	  av	  processen	  skulle	  det	  vara	  mycket	  intressant	  att	  fokusera	  på	  vad	  kunderna	  har	  för	  
uppfattning	  på	  reklamationshanteringen.	  Kundens	  perspektiv	  skulle	  ha	  varit	  mycket	  intressant	  att	  få	  
med	  i	  studien	  om	  den	  genomfördes	  på	  nytt.	  	  

8.2 FÖRSLAG	  TILL	  FORTSATTA	  ARBETE	  OCH	  STUDIER	  
Från	  teorin	  har	  ett	  antal	  förbättringsåtgärder	  föreslagits	  gällande	  redovisningen	  av	  reklamationerna	  
och	  effektiviteten	  i	  de	  olika	  processerna.	  Denna	  studie	  hade	  både	  en	  begränsad	  omfattning	  och	  
tidsram	  vilket	  gjorde	  att	  det	  inte	  fanns	  någon	  tid	  att	  studera	  åtgärderna	  närmare.	  	  Det	  skulle	  vara	  
mycket	  intressant	  både	  för	  författaren	  och	  för	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  i	  Piteå	  att	  se	  hur	  en	  
implementering	  skulle	  kunna	  utformas	  i	  företaget	  och	  vilken	  effekt	  åtgärderna	  skulle	  ge.	  	  

En	  mer	  omfattad	  benchmarking	  ur	  ett	  vidare	  perspektiv	  skulle	  också	  vara	  intressant	  att	  göra	  och	  
mycket	  lärorikt	  för	  att	  undersöka	  varför	  antalet	  reklamationer	  skiljer	  sig	  mellan	  bruken.	  Genom	  att	  
göra	  det	  skulle	  andra	  bruks	  produktionssätt,	  leveranssätt	  och	  utredningar	  följas	  för	  att	  få	  en	  bred	  bild	  
över	  deras	  hantering	  och	  vilket	  synsätt	  de	  har	  på	  reklamationer.	  	  

I	  teorin	  presenteras	  kvalitetsbristparametrar	  som	  författaren	  tror	  är	  mycket	  bra	  verktyg	  för	  att	  hitta	  
orsaken	  till	  problemen.	  Detta	  skulle	  därför	  vara	  intressant	  att	  ta	  fram	  olika	  grupper	  inom	  de	  olika	  
reklamationsområdena	  och	  tillsammans	  diskutera	  grundligt	  vad	  som	  kan	  vara	  grundproblemen.	  	  	   	  
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BILAGA	  A:	  Processkartläggning	  

Flödessyboler:	  

	  

Beslutspunkt:	  Markerar	  en	  punkt	  där	  ett	  beslut	  måste	  fattas.	  Vanligtvis	  är	  
utgången	  av	  beslutet	  ett	  Ja	  eller	  Nej.	  

	  

Begränsare:	  Visar	  processens	  start-‐	  och	  slutpunkt	  för	  processen	  

	  

Operation:	  Symboliserar	  en	  delprocess,	  aktivitet	  eller	  arbetsmoment	  som	  
omvandlar	  en	  del	  av,	  eller	  hela	  processen	  

	  

Flödesriktningen:	  Visar	  processens	  riktning	  och	  arbetsflödets	  ordning.	  
	  

	  

	   	  



	  
	  
	  
	  

	  

A1:	  Logistikreklamation	  
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A2:	  Produktionsförsening	  

	  

	   	  



	  
	  
	  
	  

	  

A3:	  Teknisk	  reklamation	  
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A4:	  Hantering	  av	  reklamerad	  rulle	  
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BILAGA	  B:	  Reklamationskoder	  –	  CRM	  

	  
Names	  in	  COV	   Names	  in	  Case	  Reason	  List	  CRM	  

	   	   	   	  
	  

Mill	   	  	  
	   	   	   	  PP	   Paper	  Production	   	  	  
	   	   	   	  

	  
Mach.Dirt-‐deposits	   PP	  -‐	  Mach.Dirt	  -‐	  deposits	  

	   	   	   	  

	  
Mach.Dirt-‐coating	   PP	  -‐	  Mach.Dirt	  -‐	  coating	  

	   	   	   	  

	  
Mach.Dirt-‐sizepress	   PP	  -‐	  Mach.Dirt	  -‐	  sizepress	  

	   	   	   	  

	  
Mach.Dirt-‐stock	  lumps	   PP	  -‐	  Mach.Dirt	  -‐	  stock	  lumps	  

	   	   	   	  

	  
Mach.Dirt-‐dust	   PP	  -‐	  Mach.Dirt	  -‐	  dust	  

	   	   	   	  

	  
Creases	   PP	  -‐	  Creases	  

	   	   	   	  

	  
Stripes-‐sizepress	   PP	  -‐	  Stripes	  -‐	  sizepress	  

	   	   	   	  

	  
Stripes-‐coating	   PP	  -‐	  Stripes	  -‐	  coating	  

	   	   	   	  

	  
Stripes-‐white	  lines	  coating	   PP	  -‐	  Stripes	  -‐	  white	  lines	  coating	  

	   	   	   	  

	  
Stripes-‐clander	  blackening	   PP	  -‐	  Stripes	  -‐	  clander	  blackening	  

	   	   	   	  

	  
Stripes-‐high	  low	  substance	   PP	  -‐	  Stripes	  -‐	  high	  low	  substance	  

	   	   	   	  

	  
Spots	   PP	  -‐	  Spots	  

	   	   	   	  

	  
Peeling/picking/mouse	  ears	   PP	  -‐	  Peeling/picking/mouse	  ears	  

	   	   	   	  

	  
Holes	   PP	  -‐	  Holes	  

	   	   	   	  

	  
Cust.Descr.-‐break	   PP	  -‐	  Cust.Descr.	  -‐	  break	  

	   	   	   	  

	  
Cust.Descr.-‐warp	   PP	  -‐	  Cust.Descr.	  -‐	  warp	  

	   	   	   	  

	  
Cust.Descr.-‐blisters	   PP	  -‐	  Cust.Descr.	  -‐	  blisters	  

	   	   	   	  

	  
Cust.Descr.-‐flute	  formation	   PP	  -‐	  Cust.Descr.	  -‐	  flute	  formation	  

	   	   	   	  

	  
Cust.Descr.-‐others	   PP	  -‐	  Cust.Descr.	  -‐	  others	  

	   	   	   	  
	  

Total	  Paper	  Production	   	  	  
	   	   	   	  PQ	   Product	  Quality	   	  	  
	   	   	   	  

	  
Colour	   PQ	  -‐	  Colour	  

	   	   	   	  

	  
SCT/RCT	   PQ	  -‐	  SCT/RCT	  

	   	   	   	  

	  
CMT	   PQ	  -‐	  CMT	  

	   	   	   	  

	  
Bursting	  strength	   PQ	  -‐	  Bursting	  strength	  

	   	   	   	  

	  
Brightness	   PQ	  -‐	  Brightness	  

	   	   	   	  

	  
Sizing/absorption	   PQ	  -‐	  Sizing/absorption	  

	   	   	   	  

	  
Substance	   PQ	  -‐	  Substance	  

	   	   	   	  

	  
Substance	  Profile	   PQ	  -‐	  Substance	  Profile	  

	   	   	   	  

	  
Moisture	  	   PQ	  -‐	  Moisture	  	  

	   	   	   	  

	  
Moisture	  Profile	   PQ	  -‐	  Moisture	  Profile	  

	   	   	   	  

	  
Fiber	  orientation	   PQ	  -‐	  Fiber	  orientation	  

	   	   	   	  

	  
Formation/Mottling	   PQ	  -‐	  Formation/Mottling	  

	   	   	   	  

	  
Porosity	   PQ	  -‐	  Porosity	  

	   	   	   	  

	  
Roughness	   PQ	  -‐	  Roughness	  

	   	   	   	  

	  
Cracking&creaseability	   PQ	  –	  Cracking	  &	  creaseability	  

	   	   	   	  

	  
Delamination-‐peeling	   PQ	  -‐	  Delamination	  -‐	  peeling	  

	   	   	   	  

	  
Delamination-‐Dennison	   PQ	  -‐	  Delamination	  -‐	  Dennison	  

	   	   	   	  

	  

Delamination-‐
scottbond/plybond	   PQ	  -‐	  Delamination	  -‐	  scottbond/plybond	  

	   	   	   	  



	  
	  
	  
	  

	  

	  
Slip	  anlge	   PQ	  -‐	  Slip	  anlge	  

	   	   	   	  

	  
Printability-‐washboard	   PQ	  -‐	  Printability	  -‐	  washboard	  

	   	   	   	  

	  
Printability-‐dust	   PQ	  -‐	  Printability	  -‐	  dust	  

	   	   	   	  

	  
Printability-‐absorption	   PQ	  -‐	  Printability	  -‐	  absorption	  

	   	   	   	  

	  
Printability-‐mottled	  printing	   PQ	  -‐	  Printability	  -‐	  mottled	  printing	  

	   	   	   	  

	  

Gluability	  board/glue	  joint-‐
tape/label	  

PQ	  -‐	  Gluability	  board/glue	  joint	  -‐	  
tape/label	  

	   	   	   	  

	  

Gluability	  board/glue	  joint-‐
hotmelt	  

PQ	  -‐	  Gluability	  board/glue	  joint	  -‐	  
hotmelt	  

	   	   	   	  

	  

Gluability	  board/glue	  joint-‐
cold	  glue	  

PQ	  -‐	  Gluability	  board/glue	  joint	  -‐	  cold	  
glue	  

	   	   	   	  

	  
Gluability	  paper	   PQ	  -‐	  Gluability	  paper	  

	   	   	   	  

	  

Food	  contact-‐
(micro)biological*	   PQ	  -‐	  Food	  contact	  -‐	  (micro)biological*	  

	   	   	   	  

	  
Food	  contact-‐chemical	   PQ	  -‐	  Food	  contact	  -‐	  chemical	  

	   	   	   	  

	  
Food	  contact-‐others*	   PQ	  -‐	  Food	  contact	  -‐	  others*	  

	   	   	   	  

	  
Total	  Product	  Quality	   	  	  

	   	   	   	  RR	   Reel/Rewinder	  Defect	   	  	  
	   	   	   	  

	  
Splice	  band	   RR	  -‐	  Splice	  band	  

	   	   	   	  
	  

Creasing	   RR	  -‐	  Creasing	  
	   	   	   	  

	  
Piping/ridges	   RR	  -‐	  Piping/ridges	  

	   	   	   	  
	  

Joins	   RR	  -‐	  Joins	  
	   	   	   	  

	  
Soft	  edges	   RR	  -‐	  Soft	  edges	  

	   	   	   	  

	  
Reel	  hardness	   RR	  -‐	  Reel	  hardness	  

	   	   	   	  

	  
Loose	  paper/broke	  in	  reel	   RR	  -‐	  Loose	  paper/broke	  in	  reel	  

	   	   	   	  

	  
Slice	  edge	   RR	  -‐	  Slice	  edge	  

	   	   	   	  

	  
Paper	  sticks-‐reel	  gluing	   RR	  -‐	  Paper	  sticks	  -‐	  reel	  gluing	  

	   	   	   	  

	  
Tears	   RR	  -‐	  Tears	  

	   	   	   	  

	  
Labels	   RR	  -‐	  Labels	  

	   	   	   	  

	  
Diameter	   RR	  -‐	  Diameter	  

	   	   	   	  

	  
Reel	  Width	   RR	  -‐	  Reel	  Width	  

	   	   	   	  

	  
Reel	  length/weight	   RR	  -‐	  Reel	  length/weight	  

	   	   	   	  

	  
Cores	   RR	  -‐	  Cores	  

	   	   	   	  

	  
Total	  Reel/Rewinder	  Defect	   	  	  

	   	   	   	  

	  
Others	  Quality	   Others	  Quality	  

	   	   	   	  
	  

Total	  Quality	  	   	  	  
	   	   	   	  MW	   Mill-‐Warehouse	   	  	  
	   	   	   	  

	  
Damage/dirt	   MW	  -‐	  Damage/dirt	  

	   	   	   	  

	  
Loading/transport	  safety	   MW	  -‐	  Loading/transport	  safety	  

	   	   	   	  

	  
Loading/wrong	  loaded	   MW	  -‐	  Loading/wrong	  loaded	  

	   	   	   	  

	  
Loading/burned	  edges	   MW	  -‐	  Loading/burned	  edges	  

	   	   	   	  

	  
Green	  paper	  (FiFo)	   MW	  -‐	  Green	  paper	  (FiFo)	  

	   	   	   	  

	  
Others	   MW	  -‐	  Others	  

	   	   	   	  
	  

Total	  Mill	   	  	  
	   	   	   	  MS	   Mill-‐Service	   	  	  
	   	   	   	  	  	   Delivery	  time	   SE	  -‐	  MI-‐Delivery	  time	   Production	  issue	  or	  lost	  orders	  

	  	  	   Wrong	  order	   SE	  -‐	  MI-‐Wrong	  order	   Wrong	  production	  or	  delivery	  on	  order	  
	  



	  
	  
	  
	  

	  

	  	   Del.	  documents	   SE	  -‐	  MI-‐Del.	  documents	  
Shipping	  notes	  missing	  or	  other	  incomplete	  	  
documents	  

	  	   ICT	  problems	   SE	  -‐	  MI-‐ICT	  problems	   Mill	  system	  IT	  issues	  
	   	  	  	   Total	  Service	  -‐	  Supplier/Mill	   	  	  

	   	   	   	  	  

  Name in COV Names in Case Reson list CRM Remarks 

SE Service   
 Cause

d by Customer 
 

  

  Service-Delivery time SE-CU-Delivery Time 
Order not placed within the agreed lead 
time 

  Service-Wrong order SE-CU-Wrong order 
Customer ordered wrong material or wrong 
supplier 

  
Service-Green paper 
(FiFo) SE-CU-Green paper (FiFo) 

Quality issues do to not working on FiFo 
principles 

  
Service-Wrong 
forecasting SE-CU-Wrong forecasting 

Motthly or weekly forecast deviation could 
not be covered 

  Service-ICT Problems SE-CU-ICT Problems 

Order was not send propely, goods receipts 
or usages were not send correctly, stock in 
SAP is wrong 

  Service-Others SE-CU-Others Anything else 

  
Total service - 
Customer 

  Cause
d by Sales office     

  Service-Delivery time SE-SO-Delivery time 
Delivery time was accepted without 
confirmation of mill office 

  Service-Wrong order SE-SO-Wrong order Manual order mistake from CI 

  Service-Del. Documents SE-SO-Del. Documents 
Master data maintanance not correctly on 
documents 

  Service-wrong forcasting SE-SO-wrong forcasting FC was not maintained right in SCM 

  Service-ICT Problems SE-SO-ICT Problems 
Web shop, info record was not maintained, 
error messages not followed up 

  Service-Others SE-SO-Others Anything else 

  
Total service - 
Supplier 

  Cased 
by Supply chain     

  Service-Delivery time SE-SC-Delivery time 
Order not delivered within the agreed lead 
time 

  Service-Wrong order SE-SC-Wrong order 
Order Delivered by not accepted mill 
despite list blocked supplier 

  Service-Del. Documents SE-SC-Del. Documents 
Master data maintenance note correctly on 
documents 

  Service-Green paper SE-SC-Green paper Stock level to low 

  
Service-Capacity-Stock 
management SE-SC-Capacity-Stock management 

Capacity mangement was not able to fulfill 
demand within the supply chain 
organisation 

  Service-ICT Problems SE-SC-ICT Problems 
Supply chain related IT issues eg. Wrong 
quatation 

  Service-Others SE-SC--Others Anything else 

  
Total Service - Supply 
chain 

    Supplier/Mill     



	  
	  
	  
	  

	  

  Service-Delivery time SE-MI-Delivery time Production issues or lost orders 

  Service-Wrong order SE-MI-Wrong order Wrong production or delivery on order 

  Service-Del. Documents SE-MI-Del. Documents 
Shipping notes missing or other incomlete 
documents 

  Service-Green paper SE-MI-Green paper No FiFo in the mill 

  Service-ICT Problems SE-MI-ICT Problems Mill system IT issues 

  Service-Others SE-MI-Others Anything else 

  
Total Service- 
Supplier/Mill 

  Cause
d by 

SCS (Supply chain 
support)     

  Service-E.Message SE-SCS-E.Message 
SCS web shop not available or ther issues 
within SCS availability 

  Total service - SCS     
Cause
d by SAP 

 
  

  Service-E.Message SE-SAP-E.Message 
SAP not available or data not transfer 
problems or other issues with SAP 

  Total service - SAP 
    Total service     

TR Logistics-Transport     

  Logistics-Damage/Dirt TR-Damage/Dirt   

  Logistics-Wet damage TR-Wet damage   

  Transports-Delivery time TR-Delivery time   

  Transports-Wrong truck TR-Wrong truck   

  Transports-Others TR-Others   

  
Total logistics-
transport     

	  

	   	  



	  
	  
	  
	  

	  

BILAGA	  C:	  Reklamationskoder	  -‐	  NL	  

Reklamationskoder	   	  
1. Profil	  problem	  

1.1. Veck	  i	  rullen	  
1.1.1. Rullmaskinsveck	   	  
1.1.2. Veck	  som	  uppstått	  i	  PM	  

1.2. Körbarhet	  
1.2.1. Dåliga	  profiler/Veckbildning	  
1.2.2. Lös	  kant	  
1.2.3. Skruv/	  Åsar	  
1.2.4. Krokiga	  ark	  

2. Andra	  körbarhetsproblem	  
2.1. Sprickbildning	  
2.2. Blåsbildning	  
2.3. Fäster	  ej	  vid	  flutingen	  

3. Kvalitetsegenskaper	  
3.1. Styrkor	  
3.2. Cobb	  
3.3. Ytvikt	  
3.4. Fukt	  
3.5. Porositet	  
3.6. pH	  i	  papper	   	  

4. Delaminering/peeling	  
4.1. Delaminering	  mellan	  skikten	  
4.2. Delaminering	  i	  limfog	  
4.3. Peeling	  

5. Tryckbarhet/Ytegenskaper	  
5.1. Tryckbarhet	  

5.1.1. Flammigt	  tryckt	  
5.1.2. Damm	  
5.1.3. Washboard	  

5.2. Ytegenskaper	  
5.2.1. Ytråhet	  
5.2.2. 	  
5.2.3. Absorption	  (vått	  i	  vått,	  inkjet)	  
5.2.4. Friktion	  

6. Klistringsproblem	  
6.1. Etiketter/Tape	  
6.2. Hot	  melt	  

7. Utseende	  papper	  
7.1. Fläckar	  

7.1.1. Fläckar	  
7.1.2. Metall	  i	  liner	  
7.1.3. Hål/	  Kladdar/	  Förtunningar	  

7.2. Markeringar	  (musöron)	  
7.3. Svartglättning	  
7.4. Fel	  i	  bestrykning	  
7.5. Stråk(vattenorm,	  traktordäck)	  
7.6. Repor	  
7.7. Formation/	  Mottling	  
7.8. Färgvariationer	  

8. Rullmaskinen	  
8.1. Fel	  dimension	  

8.1.1. Bredd	  
8.1.2. Vikt	  
8.1.3. Längd/Diameter	  

8.2. Vit	  rand	  
8.3. Hylsor/	  Plugg	  
8.4. Skarvar	  
8.5. Etiketter/Märkning	  

Complaint	  codes	  
1. Profile	  problems	  

1.1. Creases	  in	  reel	  
1.1.1. Creases	  from	  slitter-‐winder	  
1.1.2. Creases	  from	  PM	  

1.2. Runability	  
1.2.1. Bad	  profiles/Creasing	  
1.2.2. Loose	  edge	  
1.2.3. Ridges	  
1.2.4. Warping	  

2. Runability	  problems	  
2.1. Cracking	  
2.2. Blistering	  
2.3. Bad	  gluing	  

3. Quality	  properties	  
3.1. Strength	  
3.2. Cobb	  
3.3. Substance	  
3.4. Moisture	  
3.5. Porosity	   	  
3.6. pH	  in	  paper	  

4. Delamination/Peeling	  
4.1. Ply	  separation	  
4.2. Delamination	  in	  glue	  joint	  
4.3. Peeling	  

5. Printability/Surface	  properties	  
5.1. Printability	  

5.1.1. Mottled	  printing	  
5.1.2. Dust	  
5.1.3. Washboard	  

5.2. Surface	  properties	  
5.2.1. Roughness	  
5.2.2. 	  
5.2.3. Absorption	  (wet	  in	  wet,	  

inkjet)	  
5.2.4. Friction	  

6. Gluing	  problems	  
6.1. Labels/Tapes	  
6.2. Hot	  melt	  

7. Appearance	  paper	  
7.1. Spots	  

7.1.1. Spots	  
7.1.2. Metal	  in	  liner	  
7.1.3. Holes,	  stain	  

7.2. Marks	  
7.3. Calendar	  blackening	  
7.4. Bad	  coating	  
7.5. Streaks	  (tiger	  stripes)	  
7.6. Scratch	  marks	  
7.7. Formation/Mottling	  
7.8. Colour	  variations	  

8. Slitter-‐winder	  
8.1. Wrong	  dimension	  

8.1.1. Width	  
8.1.2. Weight	  
8.1.3. Length/Diameter	  

8.2. White	  line	  (scratch	  mark)	  
8.3. Cores/Plugs	  
8.4. Joints	  



	  
	  
	  
	  

	  

8.6. Löst	  papper	  
8.7. Rullhårdhet	  

	   9.	  	  Hanterings-‐/Lager-‐/Transportskador	  
	   	   9.1.	   Hanteringsskador	  

9.1.1 	  	  	  	  	  Tappad	  rulle	  
9.1.2 	  	  	  	  	  Skadade	  hylsor	  
9.1.3 	  	  	  	  	  Gavel/	  Mantelskador	  

	   9.2.	  Lagringsproblem	  
9.2.1 	  	  	  	  	  	  Piping	  
9.2.2 	  	  	  	  	  	  Vattenskada	  

9.3. Transportskador	  
9.3.1	  Sjötransport	  
9.3.2	  Järnvägstransport	  
9.3.3	  Biltransport	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   10.	  Övrigt	  

11.	  Leveransproblem	  
11.1	  Produktion	  
11.2	  Säljkontor	  
11.2.1	  Prognosfel	  
11.3	  Distribution	  

12.	  GMP	  
	  

8.5. Label/Marking	  
8.6. Loose	  paper	  
8.7. Reel	  hardness	  

	   9.	  	  Handling/Storing/Transport	  damages	  
	   	   9.1.	   Handling	  damages	  

9.1.1 Dropped	  reel	  
9.1.2 Damaged	  core	  
9.1.3 Damage	  Reel	  end/	  belly	  

	   9.2.	  Damages	  during	  storing	  
9.2.1 Piping	  
9.2.2 Waterdamage	  

9.3. Transport	  damages	  
9.3.1	  Sea	  Transport	  
9.3.2	  Rail	  Transport	  
9.3.3	  Road	  Transport	  
	   10.	  Other	  problems	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.	  Delivery	  problems	  
11.1	  Production	  
11.2	  Sales	  Office	  
11.2.1	  Inaccurate	  Forecast	  
11.3	  Distribution	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.	  GMP	  
	  

	  

	   	  



	  
	  
	  
	  

	  

Bilaga	  D:	  Månadsrapportering	  

D1:	  EDP	  
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D2:	  COV	  

	  

	  

	   	  

Pitea - PIT 1 White Non-conformance overview  2011 Based on Entry Date

Quality jan feb mar apr may  jun jul aug sept okt nov dec 2011

PP Paper Production
Mach.Dirt-deposits 0
Mach.Dirt-coating 0
Mach.Dirt-sizepress 0
Mach.Dirt-stock lumps 0
Mach.Dirt-dust 0
Creases 1 1
Stripes-sizepress 0
Stripes-coating 0
Stripes-white lines coating 0
Stripes-clander blackening 0
Stripes-high low substance 0
Spots 3 2 2 7
Peeling/picking/mouse ears 0
Holes 0
Cust.Descr.-break 0
Cust.Descr.-warp 0
Cust.Descr.-blisters 0
Cust.Descr.-flute formation 0
Cust.Descr.-others 0

Total Paper Production 3 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 8
PQ Product Quality

Colour 0
SCT/RCT 0
CMT 0
Bursting strength 0
Brightness 0
Sizing/absorption 0
Substance 0
Substance Profile 0
Moisture 0
Moisture Profile 0
Fiber orientation 0
Formation/Mottling 1 1
Porosity 0
Roughness 0
Cracking&creaseability 0
Delamination-peeling 0
Delamination-Dennison 0
Delamination-scottbond/plybond 1 1
Slip anlge 0
Printability-washboard 0
Printability-dust 0
Printability-absorption 0
Printability-mottled printing 0
Gluability board/glue joint-tape/label 1 1
Gluability board/glue joint-hotmelt 0
Gluability board/glue joint-cold glue 0
Gluability paper 0
Food contact-(micro)biological* 0
Food contact-chemical 0
Food contact-others* 0

Total Product Quality 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
RR Reel/Rewinder Defect

Splice band 0
Creasing 0
Piping/ridges 0
Joins 0
Soft edges 0
Reel hardness 0
Loose paper/broke in reel 1 1
Slice edge 0
Paper sticks-reel gluing 0
Tears 0
Labels 0
Diameter 0
Reel Width 0
Reel length/weight 1 1
Cores 0

Total Reel/Rewinder Defect 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Others Quality 0

Total Quality 3 2 0 2 0 2 2 0 0 0 1 1 13
WM Warehouse Mill

Warehouse-Mill-Damage/dirt 0
Warehouse-Mill-Loading/transport safety 0
Warehouse-Mill-Loading/wrong loaded 0
Warehouse-Mill-Loading/burned edges 0
Warehouse-Mill-Green paper (FiFo) 0
Warehouse-Mill-Others 1 1

Total Warehouse-Mill 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SE-MI Serivce

Service-Delivery time 1 1
Service-Wrong oder 0
Service-Del. documents 0
Service-ICT problems 0

Total Sales Op. - Supplier 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Total 3 2 0 2 0 2 3 1 0 0 1 1 15



	  
	  
	  
	  

	  

D3:	  Total	  claimed	  amount	  approval	  /netinvoices	  

D4:	  Accepted	  claimed	  reels	  recived	  from	  Feb-‐2011	  to	  Jan-‐2012	  

	  

	  



	  
	  
	  
	  

	  

D5:	  Claimed	  reels	  received	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

D6:	  Recived	  claimed	  reels	  compared	  to	  2011	  	   	  



	  
	  
	  
	  

	  

Bilaga	  E:	  Mall	  för	  enkätundersökningen	  

1. What	  percentage	  of	  your	  transports	  are	  mixed	  (f.e.	  both	  vessel	  and	  
truck	  are	  used	  in	  one	  delivery)?	  
	  
Answer:	  _______%	  
	  
2. What	  is	  the	  percentage	  of	  use	  out	  of	  these	  transportation	  types?	  
	  
Vessel:	  _______%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Truck:	  _______%	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rail:	  _______%	  
	  
3. What	  percentage	  of	  your	  selling’s	  are	  sold	  to	  intern	  and	  extern	  customers?	  
	  
Internal:	  _______%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  External:	  _______%	  
	  
4. What	  is	  the	  average	  distance	  to	  your	  customers?	  (approximately	  in	  kilometers)	  
Answer:	  _____________	  
	  
5. What	  requirements	  do	  you	  have	  for	  a	  logistical	  claim	  to	  be	  
processed?	  (more	  than	  one	  answer	  is	  of	  course	  accepted)	  
	  
(	  )	  Pictures	  	  	  	  (	  )	  Samples	  	  	  	  	  (	  )	  CMR	  (	  )	  information	  about	  the	  reels	  
Write	  your	  own	  alternative:	  __________________________	  
	  
6. When	  is	  a	  claim	  handled	  as	  an	  insurance	  case?	  
Answer:	  
	  
7. Do	  you	  think	  the	  categorizations	  service,	  logistics	  and	  quality	  are	  
sufficient	  in	  CRM?	  
	  
(	  )	  Yes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  )	  No	  
(	  )	  I	  don’t	  know	  
If	  No,	  which	  category/categories	  is/are	  missing?	  __________________________	  
	  
8. Are	  you	  using	  any	  internal	  system	  for	  handling	  credit	  invoices?	  
(	  )	  Yes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  )	  No	  
	  
9. How	  is	  the	  CRM-‐tool	  working	  together	  with	  your	  internal	  
order-‐/business	  system?	  
	  
Answer:	  
	  
10. Do	  you	  use	  statistical	  follow-‐ups	  to	  monitor	  the	  number	  of	  complaints?	  

	  
(	  )	  Yes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  )	  No	  
If	  yes,	  how	  is	  it	  used?	  __________________________	  
	  
11. Are	  you	  using	  the	  quality	  specifications	  when	  judging	  a	  quality	  claim?	  

	  
(	  )	  Yes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  )	  No	  



	  
	  
	  
	  

	  

	  
12. What	  requirements	  do	  you	  have	  for	  a	  quality	  claim	  to	  be	  processed?	  
(more	  than	  one	  answer	  is	  of	  course	  accepted)	  
	  
	  (	  )	  Pictures	  	  	  (	  )	  Samples	  	  	  	  	  (	  )	  information	  about	  the	  reels	  
Write	  your	  own	  alternative:__________________________	  
	  
13. What	  requirements	  do	  you	  have	  for	  a	  service	  claim	  to	  be	  processed?	  
(more	  than	  one	  answer	  is	  of	  course	  accepted)	  
	  
	  (	  )	  Samples	  	  	  	  (	  )	  CMR	  (	  )	  information	  about	  the	  reels	  
Write	  your	  own	  alternative:____________________________	  
	  
14. How	  are	  reclamation	  evaluated	  in	  this	  cases?	  Which	  person	  and	  
function	  are	  doing	  the	  evaluation?	  
	  
a)	  Delayed	  transportation?	  
Answer:	  
	  
b)	  Production	  delays?	  
Answer:	  
	  
c)	  Wrong	  forecast	  from	  the	  customer?	  
Answer:	  
	  
d)	  If	  the	  sales	  office	  has	  entered	  wrong	  forecast	  for	  the	  customer?	  
Answer:	  
	  
e)	  Wrong	  delivery	  date	  has	  been	  entered	  on	  the	  order?	  
Answer:	  

	   	  



	  
	  
	  
	  

	  

Bilaga	  F:	  Processkartläggning	  efter	  rekommendationer	  

F1:	  Logistikreklamationer	  

	  

	   	  

Logistikreklam
ation
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F2:	  Produktionsförsening	  

	  

	   	  

P
roduktionsförsening

Marknads-
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F3:	  Tekniska	  reklamationer	  

	  

Teknisk reklam
ation

Kvalitets-
avdelningen

Marknads-
avdelningenLaboratoriet Säljkontoret

Ja
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N
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N
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N
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