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ABSTRACT  

 

This report is the result of a thesis performed at Westermo Industrial Ltd with its headquarters 

in Stora Sundby and it sums up the author's studies for University Engineering in Innovation, 

Production and Logistics at Mälardalen University. 

The main goal of the thesis was to identify problems and suggest actions that lead to the 

reduction of the repair time from 3 weeks to 2 weeks. The key questions that were answered in 

order to achieve the thesis objectives are: 

 

What are the biggest challenges that make the repair process time last for 3 weeks?  

 

What are the necessary means and measures in order to reduce the repair length to 2 weeks? 

 

The author adjusted the work to the Swedish repairs, repair issues that arise from sell unit 

Westermo Data Communications AB with its office in Västerås and performed the status report 

by mapping the repair process, through using observations, interviews and bibliography 

research studies. A flow map of four sub-processes (Inbound Delivery, BackOffice, Repair 

Department, and Logistics) was made and each section was observed, where also the 

employees were interviewed. Data that has been collected was analysed by the author and the 

decision to execute a workshop that affects Repair Department and Logistics was made. 

Consequently to this, these two services will prove to have the greatest impact on repair time. 

 

It is notified that the main reason for the repair process length today is so long is due to the fact 

that the owner of the repair process does not exist, which leads to so many unanswered 

questions and unclearness through the whole process, which occur and result in the situation 

where the process does not work as a whole, but each sub-process is acting separately on its 

own. Problems also arise because of the persons that are bound to the process, where both 

engineers at repair department are specialized in their own field and cannot perform the second 

engineer's work. Furthermore, due to the incomplete description that is usually provided by the 

customers, makes even more difficult to define the problem, which is yet another reason why 

the repair time is so long today. 

 

The suggestions for improvement that are recommended, in the first place to reduce the length 

of the repair process - is to create an entirely new position within repair process – the owner. In 

order to correct the deficiency with incomplete error descriptions from the clients, they should 

introduce network-based fault reports, which contain a number of mandatory fields that the 

customer must fill out in order to describe the problem and the conditions that existed when the 

fault with their unit occurred. This would simultaneously also eliminate the waiting length on 

the warranty of the unit if it is not applicable, and a response regarding that particular repair for 

the customer. Furthermore, training of repair engineers should be initiated for them, so they 

will be able to fix all units coming in for repair. The key objective here is to reduce the waiting 

length when the unit is on wait to be treated by the "right" engineer. 

 

In future, with the aforementioned, and other improvement proposals that are developed and 

explained in this report, repair time can be significantly reduced, which will further on improve 

the entire repair process. 

Keywords: Process, repair, lean, flow analysis, workshop. 
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SAMMANFATTNING 

 

Denna rapport är resultat av ett examensarbete utfört på Westermo Teleindustri AB med sitt 

huvudkontor i Stora Sundby och avslutar författarens studier till högskoleingenjör i Innovation, 

Produktion och Logistik på Mälardalens Högskola. Syftet med examensarbetet har varit att 

identifiera problem och ge förslag på åtgärder som leder till att reparationstiden minskar från 3 

veckor till 2 veckor. Frågeställningen som besvarades för att uppnå examensarbetets mål är 

följande: 

Vilka är dem största ”tidsbovar” som gör att reparationsprocessen tar 3 veckor idag? 

Vilka åtgärder krävs det för att minska reparationstiden till 2 veckor? 

Författaren avgränsade arbetet till svenska reparationer, alltså reparationsärenden som kommer 

in via säljenhet Westermo Data Communications AB med sitt kontor i Västerås, och gjorde en 

nulägesbeskrivning genom att kartlägga reparationsprocessen med hjälp av observationer, 

intervjuer och litteraturstudier. En flödeskarta över fyra delprocesser, (Inleverans, BackOffice, 

Reparationsavdelning och Logistik) gjordes och varje avdelning observerades och 

medarbetarna intervjuades. Data som hämtas in analyseras av författaren och ett beslut om att 

verkställa en workshop som behandlar Reparationsavdelning och Logistik tas, då just dessa två 

avdelningar kommer visa sig ha störst inverkan på reparationstiden.   

Det konstateras att den främsta anledningen till att reparationstiden idag är så lång är att det 

saknas en ägare av reparationsprocessen vilket leder till att många otydligheter igenom hela 

processen uppstår och att processen inte funkar som en helhet utan att varje delprocess agerar 

separat. Problem uppstår på grund av att reparationen är personbunden då det finns två 

ingenjörer som är specialiserade på varsitt område, den ena ingenjören kan inte utföra den 

andre ingenjörens reparation. Ännu en anledning till att reparationstiden idag är så lång är att 

en ofullständig felbeskrivning oftast lämnas av kunderna som gör att det blir svårt att hitta 

problemet.  

Förbättringsförslagen som rekommenderas för att minska reparationstiden är att i första hand 

tillsätta rollen reparationsprocess-ägare. För att åtgärda bristen med ofullständiga 

felbeskrivningar från kund bör företaget införa en nätbaserad felanmälning vilken innehåller ett 

antal obligatoriska fält som kunden måste fylla i för att beskriva felet och de förhållanden som 

rådde då felet med deras enhet uppstod. Detta skulle samtidigt även eliminera väntetiden som 

uppstår om garantin för enheten inte gäller och ett svar rörande reparation från kunden väntas. 

Vidare bör en utbildning av reparationsingenjörer initieras för att de ska kunna reparera 

samtliga enheter som kommer in för reparation. Syftet är att minska väntetiden som uppstår då 

enheten väntar på att bli behandlad av ”rätt” ingenjör.  

I en kommande tid, med tidigare nämnda och andra förbättringsförslag som tagits fram i denna 

rapport, kan reparationstiden minska betydelsefullt och flödet kan genom hela 

reparationsprocessen bli bättre.  

Nyckelord: Process, reparation, lean, flödesanalys, workshop. 
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FÖRORD 

 

Denna rapport är mitt examensarbete på Innovation Produktion och Logistik vid Mälardalens 

Högskola som har genomförts under vårterminen 2014 och ger 15 högskolepoäng. 

 

Jag vill inleda med att tacka Jimmy Pennala, som trots att han varit kvalitetschef på Westermo 

Teleindustri AB, har tagit sig tid att besvara på mina frågor. Ett särskilt tack till de anställda på 

Westermo Teleindustri AB som ställt upp på intervjuer och varit till stor hjälp under hela 

examensarbetet. Jag vill även tacka mina handledare på MDH, Martin Kurdve och Daniel 

Gåsvaer för utmärkt handledning under hela examensarbetets gång.  

 

Slutligen vill jag rikta mitt största tack till mina nära och kära som på ett utomordentligt sätt 

har stöttat mig under hela studietiden och lyst upp min vardag under svåra perioder. Utan er 

skulle jag inte vara den personen jag är idag. 
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1. INLEDNING 

 

Bakgrund 

 

Dagens företag lägger allt större vikt på konsumenter, eller rättare sagt på verksamheter som 

gör konsumenter tillfredsställda. Varje konsument är oerhört värdefull så företaget måste slåss 

för honom med alla medel som står till deras förfogande. Företaget måste agera för att 

differentiera sig från sina konkurrenter genom kvaliteten på sina utbud, relation till 

konsumenter samt kvaliteten på sin service. I dagens ekonomiska förhållande växer ständigt 

betydelsen av konsumenttjänster som är en del av konkurrenskraftig differentiering. Den 

grundläggande hörnstenen i varje logistisk process är att definiera och fastställa kundernas krav 

och utifrån dessa agera på marknaden. Bra service och nöjda kunder säkrar konkurrenskraft och 

ger ökad lönsamhet. Företag som inte lyckas med sin verksamhetsutveckling och 

kvalitetsarbete blir omsprungna av sina konkurrenter. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

Problemformulering 

 

Westermo Teleindustri strävar efter att göra kunder nöjda för dagen samt skapar 

förutsättningarna för att göra dem nöjda även i framtiden genom att erbjuda kunden ett 

komplett utbud av datakommunikationslösningar för krävande tillämpningar som järnväg, 

flygteknik, försvar etc. I dagsläge minskar kundnöjdheten på grund av en reparationsprocess 

som inte är optimal. Genomloppstiden för att undersöka och reparera produkten är ungefär 3 

veckor idag, från dagen då produkten kommit in. Detta kan variera beroende på vart produkten 

kommer ifrån samt om säljenheten använder sig utav det interna nätverket (IFS) och Return 

Merchandise Authorization (RMA) processen ser olika ut vid olika situationer.   

 

Idag finns det ingen klar bild hur reparationsprocessen ser ut samt vad som orsakar att 

reparationstiden ligger på 3 veckor. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med examensarbetet är att identifiera problem och ge förslag på åtgärder som leder till 

att reparationsprocessen, på Westermo Teleindustri AB, minskar från 3 till 2 veckor. 

Mälardalens högskolas krav på ett examensarbete ska balanseras med önskemål från Westermo 

Teleindustri AB.  

Frågeställningar som är i högsta grad relevanta att besvara för att uppnå examensarbetets mål 

är: 

 Vilka är dem största tidsbovarna som gör att processen tar 3 veckor idag? 

 

 Vilka åtgärder krävs för att minska reparationsprocessen till 2 veckor, eller att minska 

den överhuvudtaget? 
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Avgränsningar 

 

Kartläggningen av reparationsprocessen är begränsad enbart till Westermo Teleindustri AB i 

Stora Sundby och deras säljenhet Westermo Data Communications AB med sitt kontor i 

Västerås, men resultaten som framkommer bör utan problem kunna tillämpas på deras andra 

säljenheter världen över.  

 

Figur 1. Angränsning i examensarbete, egen figur 
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2. METOD 

 

Undersökning av reparationsprocessen eftersträvar dels efter kartläggningen av processen och 

dels att på ett passande sätt ge förslag som kan åtgärda de problem som upptäckts vid 

kartläggningen av det nuvarande tillståndet. Typ av data som samlats för detta ändamål är såväl 

kvalitativ som kvantitativ.  

 

I det här kapitlet presenteras projektets olika faser samt hur data samlats och används under 

dessa faser.  

 

Examensarbetes faser 

 

Examensarbetet är indelad i fem olika faser enligt figuren nedan.  Lilliesköld och Eriksson 

(2005), beskriver i sin bok denna typ av projektplanering där projektplanering och 

projektuppföljning är viktiga delar i ett lyckat projekt. Mer om denna modell av 

projektplanering kommer under enstaka delar av projektet längre ner.  

 

 

 
Figur 2. Examensarbetets faser, egen figur 

 

2.2.1 Etableringsfas 

 

Etableringsfasen är första fasen i projektet där projektet planeras. Tidsram och syfte med 

examensarbetet definieras och problemformuleringen samt avgränsningar av projektet 

fastställs. (Lilliesköld & Eriksson, 2004) 
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Figur 3. Planering av examensarbetet, egen figur 

 

Etableringsfasen skedde i samråd med både handledare från högskolan samt även handledare 

från företaget. På företaget definierades problemet medan i skolan diskuterades olika metoder 

att angripa problemet på och tidsramen för examensarbetet. 

2.2.2 Teori fas 

 

Teorifasen består av sökning och inläsande av litteratur för att kunna genomföra 

examensarbete. Teorifasen sträcker sig dels över etableringsfasen, eftersom litteratur behövs 

för att kunna skriva bakgrunden till ämnesområde, datainsamlingsfasen för att på rätt sätt kunna 

samla in relevant data, och även under analysen av problemet. (Höst, Regnell & Runeson, 

2006) 
 

LITTERATURSTUDIER  

 

Litteraturstudier är en viktig del av ett examensarbete. De lägger grunden för den 

ämnesfördjupning som krävs för att genomföra examensarbetet. Litteratursökning innebär att 

leta i databaser av olika slag och sker iterativt, ofta i flera omgångar under examensarbetets 

gång. Sökning efter litteratur under examensarbetets gång ägde rum på högskolans bibliotek, 

samt internet, främst olika stadsbiblioteks databaser, där författaren använde sig av nyckelord 

som process, lean, slöseri, kartläggning av processer, reklamationer, reparationer, etc. 

Avgörande för litteraturstudiearbete är förmågan att bedöma källans pålitlighet och relevans. 

(Höst, Regnell & Runeson, 2006) 

 

När ett problem identifierats så är det ett självklart moment att leta rätt på vad som tidigare 

gjorts och skrivits inom det berörda området i olika avseenden, och därför har författaren förses 

av handledare från företaget och skolan med vetenskapliga artiklar och tidigare genomförda 

examensarbeten inom ämnet. För att välja rätt litteratur så har författaren i samspråk med 

handledarna använt sig av snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden är en urvalsmetod som går ut på 

att författaren identifierar en källa som leder honom vidare till andra källor som i sin tur kan 

leda till flera källor.(Hartman 2002) Författaren hittade referenser i de böcker som lånades in 

och köptes för att göra ytterligare sökningar. Den litteratur som valdes rör primärt processer, 

reparationer, kundnöjdhet, forskningsmetodik och kartläggning av processer.   
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2.2.3 Datainsamling 

 

Datainsamlingen i ett examensarbete kan ske på olika sätt. I följande delkapitel presenteras hur 

författaren praktiskt gick tillväga.  

 
INTERVJUER  

 

Intervjuer är en av de mest betydelsefulla källorna för datainsamling. För att respondenterna 

ska kunna tala friare, öppna sig mer och säga vad de tycker så bör intervjuer vara öppna och 

guidade.(Yin R. K. 2009) 

 

Djupintervjuer ger en djupare inblick i det problem som ska undersökas, eftersom respondenten 

har möjligheten att fritt utrycka sina åsikter i detalj utan att bli påverkad av gruppen. Fördelarna 

med en sådan forskning återspeglas i den stora mängd information som erhålls på kort tid.  

Fokusintervjuer är en av de vanligast förekommande kvalitativa metoderna. Den som intervjuas 

sitter tillsammans med intervjuaren en längre stund och diskuterar ett särskilt ämne. (Höst, 

Regnell, Runeson 2006) 

 

Författaren har valt att bland annat använda sig av intervjuer i syftet att få en förståelse för 

ämnet och identifiera relevanta problem och frågeställningar. Intervjuer som i 

datasamlingssyfte utfördes under projektets gång, kan hittas i bilaga 5, 6, 7 och 8. 

Djupintervjuer med reparationsavdelningen och logistikavdelningen gick till så att personalen 

först redogjorde för hela processen successivt, för att senare svara på ett antal standardiserade 

frågor som med mindre justeringar ställdes till alla i reparationsprocessen. Valet att använda 

intervjuer för att kartlägga processen var ganska rättfram eftersom att det är ett bra sätt att få in 

synpunkter på hur de som jobbar i reparationsprocessen tycker att den fungerar i dagsläget.  

 
OBSERVATIONER 

 

Observationer är en kvalitativ metod som är lämplig för att samla in data om företeelser genom 

direkt sensorisk perception. Det är rimligt att anta de empiriska data som erhålls genom 

vetenskapliga observationer är mer exakt än de uppgifter vars skapande är långvarigt och 

omfattar mer deltagare utan yrkesmässiga egenskaper, som behövs för vetenskapliga 

observationer. Det expanderar kraftigt författarens primära erfarenhet och underlättar för 

honom att få ett realistiskt intryck och känslan av ämnes omfattning.(Sharan B. Mariam 1994) 

 

Direkt observation är när forskaren detaljerat övervakar gruppens arbete, beteende hos personer 

inom gruppen, deras begär och handlingar. För att uppnå ett visst mål behöver 

planeringsprocessens utveckling och genomförandet av processen förberedas i förväg.  

 

När forskaren är deltagande i de sammanhang som forskningen avser, så kallas det deltagande 

observationer och fördelen med deltagande observationer är att kunna undersöka skillnaden 

mellan vad människor säger och vad de faktiskt gör. En deltagande observation är oftast enda 

sättet att få tillgång till vissa grupper och händelser.(Yin R. K, 2003) 

 

Under de veckor som examensarbetet utfördes har författaren erhållit från Westermo 

Teleindustri AB en nyckelbricka, skyddskläder och egen dator uppkopplad till interna nätet och 

internet. Författaren besökte fabriken upp till fem dagar i veckan för att kunna frekvent 

observera olika händelseförlopp och få en grundlig förståelse för det nuvarande läget.  
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Författaren deltog aktivt i möten som framfördes i syfte till att förbättra reparationsprocessen 

där han var sekreterare och en aktiv deltagare, och kom fram med olika förslag till förbättringar 

redan då. Mötesprotokollen kan hittas som bilaga 13. Deltagande observationer användes vid 

olika faser i processen där författaren varit med under reparationen samt även leveransen av 

enheten. Dessa observationer gjordes för att hämta in relevant data samt att intyga att processen 

går till så som det beskrivits under intervjuer och kartläggningen.  

 
MÄTNINGAR 

 

I ett examensarbete behöver mätningar utföras för att koppla tal eller beteckningar till attribut 

som beskriver något fenomen. Mätningar görs för att beskriva fenomenet enligt definierade 

regler. (Fenton och Pfleeger 1996) Mätningar kan vara direkta eller indirekta. Direkta 

mätningar är t.ex. längdmätningar och hastigheten är en indirekt mätning. (Höst, Ragnell och 

Runeson 2006) 

 

Valet av mått och mätetal har gjorts utifrån vad som anses vara grundläggande för att slutföra 

examensarbetet. Utifrån det har författaren valt att ta med följande mått och mätetal: 

 

 Processtider 

 Ledtider 

 

Tiden som enheten blir behandlad i en sektion, utan väntetiden, kallas för processtiden och 

ledtiden är hur länge produkten blir kvar på en sektion innan den skickas vidare till nästa. 

Författaren registrerade även input och output i olika steg i processen samt hur arbetet gick till. 

Med input menar författaren vad som är signalen till arbetaren att jobbet i ett visst steg kan 

inledas och output är det som levereras vidare till nästa steg i processen när arbetet är utfört. 

Under direkta observationer där författaren var deltagande i olika delar av processen mättes 

processtider som även styrktes med personalen från varje avdelning. När det kommer till 

ledtider så valdes 9 slumpmässiga svenska reparationer för att ta in data. I efterhand slumpades 

det 10 reparationer till för att försäkra sig om att den tidigare inhämtad data inte var några 

engångsförseelser, därför visas en data på sammanlagt 19 reparationer.  

2.2.4 Analys 

 

I den här fasen sker analysering av det material som samlats in under datainsamlingsfasen där 

analyser av lösningar och svar på problem och problemställningar anges. Svar från intervjuer 

samt anteckningar som förs under observationer analyseras tillsammans med statistiken över 

antalet reparationer samt tider från de slumpmässigt utvalda reparationsärande. Djupare analys 

av ledtider och processtider med paretodiagram leder till att två avdelningar utskildes för 

noggrannare undersökning i form av workshop.  

 

Slöseri som upptäcks under workshopen, observationer och intervju sorteras efter deras 

påverkan av reparationstiden och lösningsförslag av de slöserier som påverkar reparationstiden 

mest introduceras. 

 
PARETODIAGRAM 

 

Paretodiagrammet är uppkallad efter den italienske ekonomen Vilfredo Pareto och är en modell 

av stapeldiagram. Den så kallade 80-20-regeln som anser att 20 % av orsakerna står för 80 % 
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av verkan kan lätt visualiseras med hjälp av ett paretodiagram. Under ett förbättringsprogram 

identifieras oftast många problem och med hjälp av paretodiagrammet kan dessa få problem, 

med stor inverkan på ett visst resultat, skiljas ut från de många, med liten inverkan och på detta 

sätt prioriteras vid åtgärden av problem. (Bergman & Klefsjö 2012) 

 

Resultatet av en analys med paretodiagram är just diagrammet som på ett tydligt sätt visar vad 

som är viktigast och är ett mycket bra underlag för prioriteringar. Som underlag i ett 

paretodiagram kan en frekvenstablå för olika feltyper och problem användas där deras 

förekomst visas i avtagande ordning. (Bicheno, 2007) 

 

Under examensarbetets gång väljer författaren att använda sig av paretodiagrammet vid 

identifiering av de processteg som har störst inverkan på reparationstiden. Processtiden och 

ledtiden för reparation i varje delprocess samlas och sedan undersöks med hjälp av 

paretodiagram som tillsammans med mätningar som görs blir underlag till workshopen.   

 
WORKSHOP 

 

Workshop är ett seminarium eller arbetsmöte som ger deltagarna en introduktion till 

grundläggande problemlösning som skapar förståelse om vad ett strukturerat problem innebär 

samt även varför och hur det ska arbetas med att lösa problemet. Enligt Liker J.K. (2009) 

används workshop för att snabbt genomföra förändringar på kort tid. Vidare menar han att det 

finns tre faser i en workshop, en förberedelse fas, själva workshopen och en tredje fas efter 

workshopen där förbättringar sättas i verket.   

 

I förberedelsefasen är det viktigt att sätta upp mål, samla in relevant data och ha en preliminär 

karta över nuläget tillgänglig. Under fas två, där själva workshopen äger rum, så är det 

betydelsefullt att analysera nuläget noga och komma med förbättringsförslag som ska 

implanteras och senare även utvärderas för att få en vision av framtidslägen.  

Efter workshopen ska alla förbättringar följas upp och standardiseras, genom att ett 

förbättringsmöte hålls minst en gång i veckan. (Liker J.K. 2009) 

 

Under examensarbete används workshopen för att identifiera slöseri och komma med 

förbättringsförslag och pågår i två separata tillfällen, under onsdagen den 5 mars 2014. Vid 

båda tillfällen var författaren ledare av workshopen och vid första tillfället som handlade om 

logistikavdelningen deltog förutom författaren även, produktionschef, kvalitetschef, 

logistikchef, utvecklingsingenjör, två medarbetare från BackOffice och två medarbetare från 

logistikavdelningen. Vid andra tillfället som handlade om reparationsavdelningen deltog 

författaren, kvalitetschef, logistikchef, utvecklingsingenjör och en medarbetare från 

BackOffice, båda reparationsingenjörer vad frånvarande av olika anledningar.  

 

Båda workshopen gick till så att författaren som var workshopens ledare, presenterade syftet 

med workshopen, visade insamlad data och formulerade tydliga mål för att sedan låta 

deltagarna, inklusive sig själv att i lugn och ro skriva ner all slöseri som dem kände till. 

Efter den 10 minuter långa brainwriting, sorterades all slöseri efter deras påverkan på 

reparationstiden och diskuterades noggrant. Under diskussionen kom det upp flera slöserier 

samt många lösningsförslag och författaren valde att avsluta workshopen med en 

sammanfattning av slöseri som påverkade tiden mest. 
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2.2.5 Presentation 

 

I presentationsfasen så genomförs en presentation av examensarbetet på MDH samt Westermo 

och den består av två delar, skriftliga och muntliga delen. Den skriftliga delen i form av en 

rapport, påbörjas lite svagt redan vid etableringsfasen då bakgrunden, frågeställningar och 

syftet med examensarbetet presenteras och är lite mer intensiv mot slutet av examensarbetet. 

Den muntliga delen äger rum efter att rapporten är färdig och inlämnad till examinator på 

MDH och uppdragsgivaren på Westermo Teleindustri AB. 

 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

Med kvalitativ forskningsmetod genomförs djupare analys i förhållande till kvantitativ metod. 

Målet med den kvalitativa metoden är att genomföra en detaljerad förklaring och ge svar på 

frågan: ”Varför?” Dessa används i studiet av komplexa företeelser, som inte kan fångas upp 

med ett strukturerat frågeformulär, eller när det finns ett behov av en mer omfattande bild av ett 

visst problem. Syftet är att förstå målgruppernas motivationer och behov, samt att fastställa de 

faktorer som påverkar deras beslut. I stället för att ställa frågan hur ett objektiv verkligen ser ut 

ställer forskaren frågan hur individen tolkar och formar sin verklighet. Innebörden ska tas fram 

av forskarens egen upplevelse genom att direkt observera situationen för att få fram en klar bild 

av omgivningen. (Sharan B Mariam 1994) Kvantitativ metod bygger på en analys av data som 

samlats in genom att plocka isär processen till olika element som blir de variabler som 

analyseras.(Sharan B Mariam 1994) 

 

Författaren har valt att använda sig av den kvalitativa metoden som verkställas genom 

intervjuer, dokumentationer, direkta och deltagande observationer. Även kvantitativ data, som 

består av mått och mätetal för reparationer har använts för att komplettera den kvalitativa 

metoden vid kartläggningen. 

 

2.4 Validitet och reliabilitet   

 

Validitet används för att indikera hur väl mätmetoden tar mått på det som är tänkt att mätas, 

dvs. ett mått på studies effektivitet. Validitet representerar graden av noggrannheten i 

konklusioner som får ut ur den uppmätta värderingen och vad det resultatet betyder. Det är 

betydelsefullt att välja mätetal noggrant och hela tiden ställa sig frågan vad syfte med 

mätningen är för att ansvara för att det som planeras mätas verkligen är det som egentligen 

mäts. (Sharan B. Mariam 1994). Författaren försäkrade validiteten genom att endast samla in 

data som rör reparationsprocessen men även att hela tiden kommunicera med medarbetare i 

processen och ledningen för att se till att det som ska mätas i själva verket mäts.    

    

Reliabilitet anger i vilken utsträckning de mätmetoder som används är konsekventa och 

pålitliga. Genom en noggrann dokumentering för att andra ska kunna upprepa undersökningen 

vid ett senare tillfälle säkerställs reliabiliteten. Det är viktigt att ta hänsyn till hur ofta ett 

uppnått resultat kan upprepas då det mänskliga uppgörandet varierar från gång till gång. 

(Sharan B. Mariam 1994). För att styrka reliabiliteten ytterligare används triangulering, vilket 

innebär att ett flertal olika källor för datainhämtning används. (Yin R. K. 2009) 
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Författaren använde sig utav tre olika datainsamlingar i form av intervjuer, observationer och 

dokumentation som fans tillgängliga på företaget. Genom att använda sig av tre olika källor så 

har reliabiliteten försäkrats. Beroende på tiden och faktum att författaren gjorde arbetet ensam 

så begränsades mätningar då bara en del utav reparationsärande mättes och vid särskilda 

tillfällen har personalen bidragit med att utföra mätningar vilket kan ha påverkat reliabiliteten.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

Under detta kapitel behandlas fyra områden som är relevanta för detta examensarbete i form av 

kundnöjdhet och reklamationer, offensiv kvalitetsutveckling, principer och verktyg inom Lean 

samt processer.  

 

3.1 Kundnöjdhet och reklamationer  

 

Bergman och Klefsjö (2012), skriver att företagen idag alltid arbetar mot att uppfylla, och helst 

överträffa kundens behov och förväntningar genom ett kontinuerligt förbättringsarbete då 

reklamationer och reparationshantering under de senaste 30 åren blivit mer betydande 

systematiskt behandlade efter att under lång tid varit ett underutvecklat område.  

Graden av kundnöjdhet är det avgörande måttet av kvalitet. Utan kunder skulle det inte kunna 

existera några företag. Ett av det viktigaste sättet att kommunicera med kunden är genom 

kundens klagomål, då eventuella ändringar av produkter eller tjänster baseras på denna 

information. Klagomålet bör ses som någonting positivt, där företaget tar reda på vad som inte 

fungerar i nuläget beträffande de produkter eller tjänster som levereras, istället för någonting 

negativt. Oavsett hur bra företagets varor och tjänster är kan och kommer misstag samt 

missförstånd att inträffa. (Berlow & Moller, 1997) 

När en kund har ett problem och reklamerar en produkt eller tjänst kan fyra olika typer av 

förväntningar som kunden har på bemötandet konstateras (Zemke & Bell 1990): 

 En ursäkt för besväret med produkten eller tjänsten. 

 En rättvis lösning på problemet med produkten eller tjänsten. 

 Bemötande som visar att företaget bryr sig om att lösa problem genom att lyssna på 

kunden och sätta sig i kundens situation. 

 Lindning av mödan i form av en värdehöjande erbjudande. 

När kunderna känner sig missnöjda med produkten eller tjänsten har de möjligheten att säga sin 

åsikt och med det hjälpa företaget att reparera felet. McNealy (1994) och Gustafsson (2009) 

skriver att kundtillfredsställelse inte kan mätas med reklamationer och klagomål då bara 5 % av 

de kunder som är missnöjda verkligen klagar hos säljaren eller leverantören(se figur 4). När ett 

företag väljer att ignorera klagomålen kan det leda till att de missnöjda kunderna lämnar 

företaget och vänder sig till en konkurrent istället. Berman och Klefsjö (2012) talar om samma 

sak och menar att fåtal kunder klagar, 4 eller 5 av 100 missnöjda kunder men de menar att 

missnöjda kunder gärna berättar om sina erfarenheter för vänner, bekanta och arbetskamrater så 

därför kan 100 missnöjda kunder resultera till 4 eller 5 klagomål men 1000 förlorade kunder.  
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Figur 4. Av 100 missnöjda kunder klagar bara ett fåtal, säg 4 eller 5. Därmed berättar de 

gärna om sina upplevelser för vänner, bekanta och arbetskamrater. Därför kan 100 missnöjda 

kunder leda till 4 klagomål men 1000 förlorade kunder. (Bergman och Klefsjö 2012) 

Gustafsson (2009) antyder att en missnöjd kund kan omvandlas till en nöjd kund genom att 

behandla den missnöjda kunden på ett bra sätt och att de medarbetare som arbetar med kunder 

bör ha ett antal särskilda egenskaper. Cook och Macaulay (1997) talar om ovanstående och 

menar att de medarbetarna behöver ha: 

 Kundfokuserad och positiv attityd gentemot kunderna och kundernas klagomål 

 Empirisk förmåga vid hantering av kundklagomål 

 God kunskap om företaget, system, arbetssätt och produkter 

 Medvetande av auktoritetsnivå vid hantering av kundklagomål 

 Kunskap att omvandla informationen, mottagen vid kundklagomålet, till fakta som 

främjar företaget att ständigt förbättra sina processer. 

 

Det absolut viktigaste med att omvandla en missnöjd kund till en nöjd kund är att ta reda på att 

kunden är missnöjd och att effektivt och ödmjukt rätta till problem som uppstått. Företaget som 

ser på reklamation och klagomål som ett tillfälle att vinna kundens förtroende förbättrar 

företagets image och trovärdighet, men många företag ser reklamation och klagomål som något 

som ska sopas under mattan. (Berlow & Moller, 1997) Att skapa ett klagomålsvänligt 
företag kan vara så komplicerat som att det krävs förändringar av hela den interna 
strukturen. Att hantera klagomålet som ett del- eller följdmoment innebär att företaget 
satsar på total kvalitet, TQM. (Bergman & Klefsjö 2012) 

 

3.2 TQM, Offensiv kvalitetsutveckling  

 

Kvalitetsfrågorna ses idag som en integrerad del av verksamheten, och ett sådant beteende 

utgör grunden i det som på engelska ofta kallas Total Quality Management (TQM). Vår 
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motsvarighet på svenska kallas för Offensiv Kvalitetsutveckling och tolkas som ständigt 

strävande efter att uppfylla kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett 

ständigt förbättringsarbete där hela organisationen är inblandade. (Bergman & Klefsjö 2012) 

Olika författare lägger olika betydelse i det men generellt handlar det om ett kvalitetsarbete där 

kontinuerliga förbättringar har en central roll och inkluderar hela verksamheten och all 

personal. 

 

Frid (1997) skriver att alla arbetsuppgifter och alla kostnader ska göras för kundernas bästa och 

att samtliga i företaget ska veta vilka kunderna är samt vilka behov, krav och önskemål de har. 

Vikten läggs på ett aktivt och medvetet arbete med mål, strategier och handlingsplaner samt att 

resultatet ska förbättras genom att ständigt lära sig nya saker och att samtliga medarbetare 

involveras i att utveckla verksamheten. En av de viktigaste förutsättningarna för att TQM ska 

ge ett önskande resultatförbättringarna, enligt Frid, är kompetensutveckling som gäller 

organisationens totala kompetens och varje individens kompetens.  

 

Bergman och Klefsjö (2012) väljer att tala om hörnstenar (figur4) inom TQM och att dessa 

hörnstenar ska stödjas till en helhet av lämpligt valda arbetssätt och konkret verktyg. För att 

förtydliga betydelsen av hörnstenar inom TQM följer nu en kort beskrivning av varje.  

 

 
Figur 5. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling, egen figur 

 

 
SÄTTA KUNDERNA I CENTRUM 

 

Det som anses viktigast och som ligger centralt i dagens syn på kvalitet är kundfokusering. Att 

sätta kunden i centrum går ut på att identifiera vad kunden vill ha för att sedan kunna uppfylla 

och helst överträffa dessa behov och förväntningar. (Bergman & Klefsjö 2012) I avsikt att 

överträffa kundens förväntningar är det betydelsefullt att företaget känner till kundens behov, 
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krav önskemål och preferenser, bättre än konkurrenter gör. Förutom att tillfredsställa basbehov 

så måste företaget ta reda på kundens uttalade och outtalade behov. Genom att tillfredsställa de 

uttalade behov kan företaget vinna konkurrensfördelen, men behöver även ta reda på kundens 

outtalade behov för att ge kunden en högre behovstillfredsställelse. (Frid 1997) 

 

Det är viktigt att centrering på kunden gäller såväl de interna som de externa kunderna. 

Kvalitetsutveckling handlar till stor del om att skapa förutsättningar till medarbetarna att göra 

ett bra arbete och att känna sig nöjda med vad de tillför. Det är viktigt att de interna kunders 

behov och förväntningar uppfylls för att ge dem möjligheten att göra ett bra arbete vilket leder 

till nöjda externa kunder. (Bergman & Klefsjö 2012)  

 
BASERA BESLUT PÅ FAKTA   

 

Att basera beslut på fakta är en viktig hörnsten i TQM, då ett bra beslutsunderlag existerar och 

risken att låta slumpfaktorer ha en avgörande betydelse minskar. För att kunna basera beslut på 

fakta krävs bland annat kunskap om variationer då en minskning av variationer innebär en 

förbättring i sig. Det är viktigt att ta reda på de största problemen för att förhindra ingripande 

på gamla risktaganden och förutfattande problem som inte visar sig stämma. Det krävs även 

förmågan att skilja verkliga orsaker från ”brus”, nämligen att bevisa att orsaken verkligen är 

skyldig till problemet. De sju förbättringsverktyg är huvudsakligen avsedda för strukturering 

och insamling av data: Datainsamling, Styrdiagram, Paretodiagram, Histogram, 

Fiskbensdiagram, Uppdelningsdiagram och Sambandsdiagram. (Bergman & Klefsjö 2012) 

 
ARBETA MED PROCESSER  

 

En process är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter och information som förmedlas 

mellan medarbetare i företaget och som resulterar i de varor eller tjänster som företaget säljer. 

Detta ökar möjligheterna att skapa en gemensam vision inom företaget och handlar mer om 

individens förmåga att samarbeta. (Bergman & Klefsjö 2012) De stora möjligheterna till att 

förbättra kvalitet och effektivitet finns i gränserna mellan divisioner och avdelningar där 

missförstånd och oklarheter oftast uppstår. (Frid 1997) Mer detaljerad förklaring om processer 

kommer längre fram under punkten 3.4. 

 

Varje process bör ha en processägare som är ansvarig för utveckling och förbättring av 

processen. Med det strategiska ledarskapet ska processägare skapa inriktning, ramar och ett 

regelverk för den operativa verksamheten och utifrån de förutsättningar som finns på 

marknaden dimensionera och anpassa processen. (Bergman & Klefsjö 2012) 

 
ARBETA STÄNDIGT MED FÖRBÄTTRINGAR 

 

”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra”(Bergman & Klefsjö 2012) Att arbeta 

med ständiga förbättringar är en viktig hörnsten inom TQM eftersom kundkraven på kvalitet 

ökar hela tiden och företaget måste ständigt förbättra kvaliteten på de egna produkterna. I ett 

medvetet förbättringsarbete agerar företaget på de viktigaste förbättringsområden, inte de första 

bästa, där orsaker och inte symptom angrips och därför måste det finnas bra beslutsunderlag. 

(Frid 1997)  

 

I ett TQM-företag är ”Planera-Gör-Studera-Lär” filosofin alltid vägledande, se figur . Planera 

innebär att alltid planera och tänka efter innan handlingen, stora problem måste brytas ner i 

mindre, hanterbara problem. Gör går ut på att, när en viktig orsak till problemet identifierats, 
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genomföra de förslagna åtgärderna. Studera innebär att alltid reflektera över och utvärdera om 

de genomförda åtgärderna ledde till avsedd förbättring. Lär går ut på att hela tiden ta lärdom av 

förbättringsarbetet och på så sätt undvika samma typ av problem nästa gång.  

 

 
Figur 6. Planera-Gör-Studera-Lär filosofin, egen figur 

 

 
SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELAKTIGHET  

 

Allas delaktighet är en förutsättning för att förbättringarna och kundfokuseringen ska bli något 

utöver det vanliga. Det är viktigt att underlätta för medarbetarna att aktivt kunna påverka beslut 

och delta i förbättringsarbete. Om medarbetarna får förutsättningar att göra ett bra jobb och att 

känna yrkesstolthet, engagerar de sig i sitt arbete och bidrar till förbättringar.  Alla leverantörer 

som bidrar med material och komponenter måste också involveras i förbättringsarbetet, därför 

ska leverantörer väljas noga. (Bergman & Klefsjö 2012)  

 

3.3 LEAN Principer och Verktyg 

 

Uppkomsten och utvecklingen av Lean förknippas med den japanska industrin, närmare 

bestämt Toyota. Grundare Kiichiro Toyoda, med hänsyn till faktum att tiden då tillverkaren 

hade privilegierad ställning i förhållandet till kunden passerar förbi, skapade en ny 

disciplinerad, processorienterad system som involverade kontinuerligt, oavbrutet 

produktionsflöde, samt även mångfald av slutresultaten. Företaget tog praktiskt taget betalt för 

bilen innan tillverkningen påbörjades. Det ledde till snabba ledtider och inbyggd kvalitet i alla 

led i produktionen. (Liker J.K. 2009)  

 

Toyotas framgång har visat att detta system, att erbjuda kvalitetsprodukter för att minska 

kostnaderna för industrikonjunkturen, verkligen fungerar. I mitten av 80-talet så fördes Lean 

principen över till den amerikanska bilindustrin. Faktum att med mindre än hälften av 

människokraft, investeringar, lokaler, material och tid, producera kvalitetsprodukter, orsakade 

att många Lean verktyg och principer accepterades i den amerikanska industrin.  
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När ett företag ska försöka aspirera på Lean handlar det om att sätta kunden i centrum och att 

skapa tänkande individer. Företaget blir en effektiv arbetsplats där verksamheten förebygger 

slöseri i produktionen och främst av allt bildar en kultur där alla medarbetare är delaktiga. 

(Liker J.K. 2009) 

 
SLÖSERI INOM FÖRETAGET 

 

I boken ”The machine that change the world”, formade författarna James Womack och Daniel 

Jones begreppet Lean. Filosofin bakom Lean går ut på att eliminera all form av muda, vilket är 

japanska och betyder slöseri. Slöserier är alla eventuella aktiviteter som inte bidrar till att det 

slutliga värdet på produkten ökar i kundens ögon. 

 

Det finns sju grundläggande typer av slöseri som definierades av Toyotas manager. Sådan 

systematisering kan tillämpas i alla företag och processer och är grunden för begreppet Lean. 

Med tiden har organisationer som använder Lean filosofin, systematiserat åtta typer av slöseri: 

(Blucher & Öjmertz, 2008) 

 

 Överproduktion 

 Väntan 

 Lager 

 Rörelse 

 Omarbete 

 Överarbete 

 Transporter 

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 
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Det var medarbetarnas outnyttjade kreativitet som systematiserades i efterhand. Kajewski 

kallar detta underutnyttjande av anställda (Kajewski & Larry 2002), medan Kayte & Locher 

(2008) kallar detta outnyttjad kreativitet. Detta slöseri förses med bilder i figur 7. 

 

 
Figur 7. Slöseri i ett företag (Blucker & Öjmertz, 200) 

 

Dessa slöserier är traditionellt hämtade från produktionssektorn dock kan de, med mindre 

förändringar, även appliceras inom tjänstesektorn. 

 

Överproduktion är produktion som överstiger efterfrågan. Varje produkt som inte säljs 

omgående, eller hopmonterads i den slutliga produkten, tar upp plats vilket minskar de 

finansiella resurser som företaget har och stör flödet av resurser. Detta är den värsta formen av 

slöseri eftersom den leder till andra former utav slöseri. (Blucher & Öjmertz, 2008) 

 

Väntan är tomgång av maskiner och personal. Material som ska behandlas är inte på rätt plats 

vid rätt tidpunkt på grund av flaskhalsar i produktionen, dålig takt eller förseningar i 

transporten.  

 

Lager innebär att kostnaden uppstår när det finns en onödigt hög nivå av råvaror, oavslutade 

produkter eller delar. Allt detta ökar kostnaden av lagring och procentandelens fel vid 

tillverkningen. 

  

Rörelse omfattar alla onödiga vändor eller onödig rörlighet för arbetarna som stör deras arbete. 

Effektiviteten minskar även vid dålig ergonomi på arbetsplatsen eller om arbetsplatsen är 

oförberedd för arbetet för att undvika eventuella fel i produktionen. 
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Omarbete är sådant arbete som inte ger kunden något direkt värde.  

Eventuella fel i produktionen som leder till överarbete på produkten i frågan bör undvikas 

eftersom de ökar kostnaden och produktionstiden. Det är nödvändigt att sträva efter 0% skrot 

och genomförande av total kvalitetsstyrning.  

 

Transporter omfattar alla förflyttningar av varor eller tjänster som inte bidrar till ökad värde av 

produkten. Idealtillstånd som ska strävas efter är att materialet passerar till nästa station så fort 

det blir bearbetat.  

 

Medarbetarens outnyttjade kreativitet innebär att företaget bortser från kreativitet som deras 

medarbetare förfogar över.  

 

De senaste åren har Lean-konceptet fått en stark renässans, dels beroende på att det börjar 

appliceras allt mer i tjänsteproduktion som en följd av många tjänsteverksamhetens ambitiösa 

process satsningar. (Sörqvist 2006) 

 

Bicheno (2007), menar att de flesta ovannämnda slöseri har betraktats ur organisationens 

synvinkel och att ett förbättringsprogram även borde utgå från servicesektorn för att ta hänsyn 

till kundens perspektiv. Slöseri som nämns i detta sammanhang är följande: 

 

Försening för de kunder som väntar på service eller leverans, kunder som står i kö, kunder som 

väntar på svar på något som aldrig anländer som utlovat.  

 

Upprepning är aktiviteter som tvingas göra på nytt. Exempel på sådant slöseri är saker som 

skrivs in på nytt i datorn eller formulär som behöver fyllas i med samma uppgifter flera gånger. 

Andra slöseri är att behöva kopiera information samt att svara på förfrågan från flera källor 

inom samma organisation. 

 

Onödiga rörelser som att genomföra samma sak på flera ställen, att stå i kö ett flertal gånger 

samt även dålig ergonomi i servicesituationer.  

 

Oklar kommunikation är otydligheter i processen där förklaringar behöver sökas, förvirringen 

över hur produkter eller tjänster ska användas uppstår. Allt detta kan leda till felaktig 

användning av produkten eller tjänsten.  

 

Felaktigt lager omfattar slut på lager, produkter och tjänster som ersätts, samt att det som 

efterfrågas inte bekommas. 

 

Förlorade möjligheter är all slöseri som bidrar till att kunden inte behålls, misslyckas med att 

skapa kontakt samt allt som leder till att kunden informeras och bemöts på ett otrevligt och 

ohövligt sätt.  

 

Fel i servicetransaktion, defekta produkter i förpackningar, förlorade eller förstörda produkter. 

 

3.4 Processer 

 

Larsson & Ljungberg (2001), beskriver process som en kedja av aktiviteter. Informationen om 

de viktigaste beståndsdelar utesluts vilket leder till ett mer mekaniskt synsätt på processer. 

Många företag och organisationer talar idag om processer och om att process orientera sin 

organisation.  
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Processen har stor betydelse i förbättringsarbetet eftersom den utgörs i grunden av alla 

naturliga arbetsflöden som förekommer. En process kan definieras som en begränsad mängd av 

alla samordnade aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte. ( Sörqvist L. 2006) 

 

Att jobba med en process innebär också att inte bara fokusera på en enskild aktivitet utan flera 

olika aktiviteter och dess påverkan. (Begrman & Klefsjö, 1991). För att kunna kontrollera och 

styra organisationsprocesser måste alla processer identifieras och skiljas åt. Det finns tre olika 

typer av processer: 

 

 Huvudprocesser. ”De processer vars aktivitet förädlar varor eller tjänster till en extern 

kund”.(Ljungberg & Everth, 2001) Detta är samma definition som SIQ (Institutet för 

Kvalitetsutveckling) och Utmärkelsen Svensk Kvalitet använder.  

 

 Stödprocesser. En process som stödjer själva huvudprocessen kan beskrivas som en 

stödprocess. Stödprocessen kan inte värderas utan det som värderas är hur bra den 

stöder huvudprocessen. Hur många stödprocesser som finns i en process varierar från 

verksamhet till verksamhet men de är ofta fler till antal. För att kunna bedriva 

förbättringsarbete måste de stödprocesser som är mer värdefulla urskiljas. (Larsson & 

Ljungberg, 2001) 

 

 Ledningsprocesser är processer som behövs för att styra och koordinera 

huvudprocessen och stödprocesser. Viktiga aktiviteter som ingår i en verksamhets 

ledningsprocess är t.ex. strategisk planering, framtagande och kommunicering av mål, 

verksamhetsuppföljning, kompetenssäkring eller produktionsperspektiv. (Sörqvist L. 

2006) 

 
Figur 8. Tre olika typer av processer, egen figur 
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Sörqvist L. 2006, menar att processer även kan ses som vägen från ett kundbehov till det att 

kunden är nöjd. Han kännetecknar processer bland annat av följande egenskaper: 

 Processer har kunder och leverantörer  

 Processer är repetitiva 

 Processer beskriver flöden i organisationen 

 Processer skapar kundvärde 

 Processer har bestämda syften och mål 

Produktionsprocesser och tjänsteprocesser har lite olika egenskaper och därför görs en 

distinktion mellan de. Det som skiljer tjänsteprocess från produktprocess är (Melan, E.H, 

1995):  

 Grad av kundkontakt  

 Obestämbarhet 

 Omedelbarhet 

 Avsaknaden av lager 

I litteraturen förekommer även affärsprocesser. Där inkluderas alla tjänsteprocesser som syftar 

till att stödja produktionsprocesserna. Affärsprocess består av en grupp av logiskt relaterade 

arbetsuppgifter som använder organisationers resurser för att ge stöd till organisationens mål i 

form av tydlig definierade resultat. En orderprocess och en löneutbetalning process är bra 

exempel på affärsprocesser. (Harrington, J. 1991) 

 
KARTLÄGGNING AV PROCESSER, FLÖDESSCHEMA 

 

För att kunna kartlägga en process måste en noggrann undersökning av processen göras. En 

noggrann specificering och avgränsning av processen måste ske. Även syftet med processen 

måste bestämmas för att ta fram delprocess. (Bruzelius & Skärvad, 2000) I inledningen ska det 

strävas efter att börja på en hög nivå och inte gå in i detaljerna. Risken med att börja i en låg 

nivå är att det begränsar tankegången och möjligheterna, vilken kan leda till suboptimering. 

(Ross, 1994) För att uppnå tillräcklig förståelse och tydlighet så måste det övergripande flödet i 

vissa situationer brytas ned i ett detaljerat flödesschema. En processkartläggning består av 

följande steg: (Sörqvist, 2004) 

 

 Organisera kartläggningen genom att involvera flera personer för att erhålla en mer 

fullständigt information om verksamheten och de aktiviteter som utförs. Det blir lättare 

att genomföra eventuella förändringar senare om alla känner sig delaktiga från början. 

 

 Beskriva nuläget. Det är betydelsefullt att beskriva det verkliga tillståndet och inte hur 

processen bör se ut. Idéer om eventuella förbättringar som uppkommer under 

kartläggningen ska endast dokumenteras för att användas i ett senare skede. 

 

 Identifiera aktiviteter inom den definierade processen sker i inledningen av arbetet. 

Detta sker enklast genom att i gruppen lista samtliga arbetsmoment och aktiviteter som 

utförs inom processen. Informationen kompletteras genom individuella intervjuer med 

medarbetare i processen, observationer och studier av tillgänglig dokumentation.  
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 Dokumentera processen. Ett flödesschema skapas utifrån de aktiviteter som 

identifierats. Det är viktigt att formulera aktiviteterna på ett korrekt och entydigt språk 

så att inga missförstånd uppstår.  

 

Genom att involvera de individer som har bäst kunskaper och erfarenheter av det arbetet som 

skall redogöras för, skapas grunder för resultatrik kartläggning. Författaren kommer att 

använda sig av en aktivitet baserad kartläggning där samtliga aktiviteter inom flödet 

identifieras först varpå dessa kopplas till flödesschema. 

Några viktiga steg i detta arbete är: (Sörqvist, 2004) 

 

 Definiera och avgränsa processen. Grundläggande med definiering och avgränsning av 

flödet är att tydliggöra var processen slutar och börjar samt även vad som ingår och inte 

ingår i den.  

 

 Fastställ flödesschemats användning. Vilka är målgrupp och hur flödesschemat ska 

användas. 

 

 Identifiera aktiviteter. Beskrivning av det aktuella nuläget. Betydelsefullt att inte 

idealisera, förenkla eller kompromissa utan beskriva arbetet exakt så som det normalt 

utförs. 

 

 Sortera aktiviteter. Obehöriga aktiviteter och likalydande exemplar tas bort. 

 

 

 Beskriv processen. Aktiviteter och arbetsmoment kopplas till varandra, genom att 

identifiera nödvändig input och output för respektive steg i flödet.  

 

 Komplettera flödesschemat. Studera flödesschemat noga efter sammanställningen för 

att finna eventuella brister eller saknade aktiviteter.  

 

 Dokumentera det kartlagda flödet. I de fall flödesschemat skall användas i 

verksamheten bör dokumenteringen ske datorbaserad.  

Ett antal standardiserade symboler används för att beskriva de grundliga aktiviteterna, (figur 9).  

 

 
 

Figur 9. Symboler som användes vid kartläggningen, egen figur 
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3 FÖRETAGSBESKRIVNING 

 

Westermo grundades 1975. Huvudkontoret ligger i Stora Sundby, 30 km från Eskilstuna. Idag 

har Westermo vuxit med dotterbolag etablerade i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, 

Nordamerika, Singapore, Taiwan och försäljningspartner i 35 länder världen över. Under 2008 

köptes Westermo av Bejier Electronics Corporation baserad i Malmö och är nu en del av Bejier 

Industrial Data Communications division.  

 

Den första datakommunikationsprodukten från Westermo var ett RS-232 korthållsmodem 

kallad KM-1 som möjliggjorde dataöverföring över stora distanser. Idag tillverkar Westermo 

ett brett sortiment av Industriella Ethernetswitchar, Ethernet extenders, routrar, modem och 

omvandlare.  

 

Westermo har en kraftig investering i att utveckla egna lösningar för datakommunikation och 

investerar därför stora resurser inom forsknings- och utvecklingsområde. Westermo 

tillhandhåller ett komplett utbud av datakommunikationslösningar för krävande 

användningsområden såsom järnväg, flygteknik, försvar, vattenhantering, väg och tunnlar. 

  

3.1 Produkter 

 

Westermo har ett brett sortiment av industriella datakommunikationsprodukter för att kunna 

möta alla krav. Nedan kommer ett kort beskrivning av vissa produkter som erbjuds till kunder 

världen över. 

 

 
Figur 10. RedFox- industriell switch  

 

RedFox - industriell switch, router och brandvägg i samma produkt 

Redfox-serien med industriella lager 3-switchar ger utökad routerfunktion i en robust enhet. 

Redfox-switcharna har statisk routing, stöd för Internet Protocol Security (IPSec) Virtuellt 

Privat Nätverk (VPN), Demilitarized Zone (DMZ) och en kraftfull brandvägg för att dela upp 

nätverket och skydda kritiska data. Stöd för NAT (Network Address Translation) och Port 

Forwarding gör att RedFox skyddar nätverket mot intrång via Internet. 
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Figur 11. Lynx switch  

 

Lynx robusta switchar och device servrar för industriellt Ethernet 

Lynx-serien med managed Ethernet-switchar är avsedda för användning i tuffa industriella 

miljöer för industriellt nätverk. Lynx är baserat på WeOS (Westermo Operating System) och 

ger redundans över fiber, Virtuell LAN (VLAN) och IGMP-funktioner (Internet Group 

Management Protocol). Lager 3-varianterna har även Stateful Inspection-brandvägg, statisk 

och dynamisk routing och IPSec VPN för mer avancerade nätverk. Hela Lynx-serien är 

godkänd av DNV för användning i marina applikationer och uppfyller kraven för 

järnvägsinstallationer. 

 
 

Figur 12. Viper switch 

 

Viper kompaktaEN 50155-godkända Ethernet-switchar 

Kraven på tillförlitliga kommunikationssystem ombord på tåg ökar och därför har Westermo 

lanserat en ny generation industriella Ethernet-switchar som ger mycket robusta nätverk och 

långsiktig drift. Viper-serien är särskilt konstruerad för IP-baserade tågkoncept från Westermo 

och erbjuder en komplett lösning för kontrollsystem ombord, i form av bland annat högre 

tillförlitlighet och enklare nätverksdesign, installation och underhåll. 
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Figur 13. Wolverine Ethernet-extender  

 

Kostnadseffektiva nätverk med Wolverine Ethernet-extendrar 

Med Wolverine-seriens Ethernet-extendrar går det att skapa kostnadseffektiva Ethernet-nätverk 

över stora avstånd, med höga överföringshastigheter. SHDSL-teknik gör det möjligt att 

återanvända många typer av befintlig kabel, vilket ger stora kostnadsbesparingar. Wolverine 

har stöd för multidrop-nätverk, redundanta ringar, äldre seriella förbindelser och lager-3 

routingfunktioner och kan uppfylla alla krav kundens applikationer ställer. 

 
Figur 14. Falcon bredbandsrouter 

 

Falcon industriellt anpassad ADSL/VDSL2 bredbandsrouter 

Falcon är en industriell VDSL/VDSL2-router med integrerat DIN-montage som är konstruerad 

för drift i tuffa miljöer. Falcon drivs av WeOS (Westermo Operating System) och har 

säkerhetsfunktioner som DMZ, IPSec VPN och Stateful Inspection-brandväggar. Falcon har 

även en inbyggd lager 3-switch med 4-portar och serieportservergränssnitt för att möjliggöra 

kommunikation med RS-232-enheter. 

http://www.westermo.com/web/web_en_idc_com.nsf/AllDocuments/9F279378EA6FF6ACC1

25788E0034C8FB 
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3.2 Garanti  

 

Samtliga Westermos enheter är garanterade mot fel i design, material eller utförande under en 

tidsperiod av fem år från det datumet enheten levererats från Westermo. Om en enhet slutar att 

fungera inom denna garantitid, kan den bli: 

 

 Reparerad 

 Ersatt av en ny enhet 

 Ersatt av en reparerad likvärdig enhet som uppfyller samma funktionalitet 

 Återbetalad om reparationen eller utbyte är omöjligt. 

 

Om reparation eller byte av enheten är omöjligt eller onödigt dyrt ersätter Westermo kunden 

med en likvärdig produkt med sådan form och funktion som inte förändrar prestanda av 

ursprungliga enheten.  

 

Defekta enheter som täcks av Westermos garanti kan begärs bli reparerade. Efter garantitidens 

utgång erbjuds reparation av enheten till en fast kostnad som är 30 % av försäljningspriset.  

Westermo enhetsgaranti täcker inte fysiska skador, ändringar i produkten, felaktigt 

användande, bristfälligt emballage och överspänning. Se bilaga 10. 

http://www.westermo.com/web/web_en_idc_com.nsf/AllDocuments/02B19B2540EBEA25C1

2579B90030941C 

 

Den returnerade enheten måste vara märkt med ett RMA nummer, (Return Merchandise 

Authorization, RMA) som tilldelas till kunden i utbyte av en rimlig felbeskrivning av 

problemet. Enheter som skickas till reparation måste vara korrekt förpackade, fördelaktigt i 

dess originalförpackning, se kapitel 4.1. och om detta förbises blir avsändaren ansvarig för alla 

eventuella skador. Den defekta enheten lovas bli reparerad inom beloppet av tre veckor från 

och med mottagandedatumet. Efter reparationen sänds enheten med nästa tillgängliga 

försändnings dag.  

http://www.westermo.com/web/web_en_idc_com.nsf/AllDocuments/9CD5E32F93C999D8C1

25788E00393029 
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4 BESKRIVNING AV NULÄGET 

 

Under detta kapitel kommer författaren att genomgå en nulägesbeskrivning av 

reparationsprocessen. Beskrivningen av hela processen kommer att framföras, från när kunden 

kontaktar företaget angående en defekt enhet, tills kunden får den reparerade enheten tillbaka. 

Processen kartläggs utifrån vad de som jobbar i reparationsprocessen har beskrivit, författarens 

direkta observationer samt det som skrivits i kapitel 3.4 om processer och kartläggning av 

dessa. Med anledning av författarens avgränsningar så är det i huvudsak svenska 

reparationsprocessen som beskrivs, det vill säga enheter som säljs via Westermo Data 

Communications AB, säljenheten med kontor i Västerås. 

  

 
Figur 15. Fem avdelningar som samtliga svenska reparationer går igenom, egen figur 
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4.1 Teknisk support  

 

Teknisk support i Västerås kan nås via telefon, fax eller e-post. Deras uppgift är att ta emot 

reklamationer, besluta om det är en RMA (Return Merchandise Authorization) och ge ut RMA 

nummer. Viktigaste stegen i processen är att få en bra fel beskrivning av kunden som senare 

underlättar vid identifieringen av felet och reparationen.  

 

Under samtalet med kunden kan teknisk support ibland bedöma att enheten inte ska skickas in 

för reparation till huvudkontoret, utan väljer att motta enheten för att genomgå mindre tester 

själva. Detta inträffar när teknisk support upptäcker att de själva kan reparera enheten i frågan. 

Ibland så visar det sig att felet inte kan åtgärdas i Västerås, då skapar tekniskt support ett RMA 

nummer och skickar enheten för reparation vidare till Westermo Teleindustri AB i Stora 

Sundby.  

 

Produkter som skickas till reparation måste vara korrekt förpackade, se figur 16 och 17, för att 

undvika skador under transport och om detta förbises blir kunden ansvarig för alla eventuella 

skador då transportskador täcks inte av Westermos garanti.  

 

 

 
Figur 16. Exempel på emballagering med original förpackning, hämtad från 

www.westermo.com 
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Figur 17. Exempel på emballagering utan original förpackning, hämtad från 

www.westermo.com 

Kunden erhållas med informationen om hur enheten ska packas, se bilaga 9, och var den ska 

skickas, alla returer adresseras till Westermo Data Communikations AB Stora Sundby. 

Tiden för reparationsprocessen påbörjar från mottagandedatum vilket betyder att avdelningen 

teknisk support inte inkluderas under reparationstiden. Författaren väljer ändå att ta med 

teknisk support för att det är en viktig del av reparationsprocessen samt i avsikt att i helhet 

beskriva reparationsprocessen. 

 

4.2 Inleverans 

 

Samtliga reparationer kommer till Stora Sundby och går via inleveransen där processen 

påbörjar när enheten för reparation kommer. Packmaterial tas bort och paketet öppnas då alla 

kanter och lock skärs bort och kastas, se figur 18, dokument som medföljer enheten läggs i 

lådan och en ankomststämpel sätts. Lådan läggs på vagnen och levereras ut till nästa steg i 

processen, BackOffice. 

 

 
Figur 18. Output från inleverans, egen figur 
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Hela processen med inleveransen tar ungefär 10 minuter och figur19 illustrerar inleveransens 

alla steg. 

  

 

 
Figur 19. Flödeskarta inleverans, egen figur 
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4.3 BackOffice 

 

BackOffice är avdelningen som har mycket direktkontakt med kunderna. Deras uppgift är 

skapande av återställningsorder som lämnas till produktionsavdelningen, registrering av 

utbytesenheter, krediteringar samt även registrering och skapande av kundorder inom 

reparationsprocessen, se bilaga 6. 

 

Det är sammanlagt tre personer som jobbar på BackOffice varav en arbetar med svenska 

reparationsprocessen. Den ansvarige för svenska reparationer på BackOffice jobbar både för 

WTE och också WSE, alltså Westermo Teleindustri AB i Stora Sundby som är huvudkontor 

och för säljenheten Westermo Data Communications AB med kontoret i Västerås. Med 

anledning av att BackOffice utför andra uppgifter än reparationer så är det reparationen som tar 

stryk, det vill säga att reparationer tas i andra hand och att andra uppgifter prioriteras före, se 

bilaga 6. 

 

De steg som ingår i reparationsprocessen på BackOffice illustreras i figur 20 på nästa sida.  
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Figur 20. Flödeskarta BackOffice(svart text WTE, rött WSE), egen figur 
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Det första som görs är att från hyllan hämta lådan som innehåller enheten och all 

dokumentation för att sedan kontrollera produkten där artikelnummer granskas och om 

innehållet inte stämmer då är det förmodligen inte Westermo produkt.  

 

I nästa steg kontrolleras det om garantin fortfarande gäller och från WSE anges ett 

leveransdatum som sätt tre veckor efter ankomstdatumet som hittas på lådan då inleveransen 

sätter en ankomststämpel. Ett inköpsnummer, REPSE, skapas och om garantin för enheten inte 

gäller sätts ett pris som är 30% av enhetens försäljningspris. Ett orderkännande skickas till 

kunden där han får information angående garanti och eventuell reparationspris.  

 

Efter att ordern släpps från WSE så hämtas den och godkänns i WTE och samtidigt fylls 

reparationsetiketten, (se figur 21) där anges slutkundnummer, ordernummer typ av produkt och 

ankomstdatum.  

 

 
Figur 21. Reparationsetikett, egen figur 
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All dokumentation läggs i en plastficka och etiketten klistras fast vid den. Enheten och 

plastfickan (se figur22) levereras till nästa steg i processen, det vill säga 

reparationsavdelningen.  

 

 
Figur 22. Output från BackOffice, egen figur 

Flödeskarta av processen för BackOffice kan hittas som bilaga 2. Underbemannandet på 

BackOffice på grund av sjukdom eller andra orsaker leder till stopp i reparationsprocessen, då 

reparationer väljs i andra hand, se intervju med BackOffice i bilaga 6. 

 

Processtiden hos BackOffice tar ungefär 20 minuter och ledtiden varierar beroende på 

underbemannandet och är mellan 1 till 8 dagar.  

 

 

Ledtid 1-8 dagar 

Input Enheten och dokumentation i en låda 

Output Dokumentation i en plastficka och enheten 

Processtid 20 minuter 

Antal medarbetare 3 varav 1 som jobbar med svenska reparationer 

Tabell 1. Processteg BackOffice 

 

4.4 Reparationsavdelning 

 

 På reparationsavdelningen sker själva felsökningen och reparationen av enheten där två 

reparationsingenjörer jobbar. Deras arbetsuppgift är uppdelad beroende på kunder och 

produkter där varje ingenjör är ansvarig för bestämda produkter och kan inte utföra arbetet som 

den andra ingenjören gör. Deras uppgift idag är att registrera enheten, göra felsökningar, 

reparera, göra rot-kostanalys och rapportera till kunder.(Se bilaga 7) 
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Processen börjar med att produkten hämtas från hyllan och registreras i ett Excel dokument, där 

anges ankomstdatum och planeringsdatum för leveransen, i dagsläget är det två separata 

dokument för de två ingenjörer som jobbar på reparationsavdelningen. Statusen på produkten 

förändras och markeras med gult vilket innebär att reparationen har påbörjat, grönt innebär att 

reparationen är färdig och rött betyder att det inväntas ett svar från kunden, se figur 23. 

 

 
Figur 23. Excel dokument, egen figur 

Reparationen registreras även i FileMaker, där statistiken över reparationer samlas.  

Efter inregistreringen påbörjar felsökningar, om felet inte upptäcks efter olika tester så 

kontaktas kunden för att få mer information och om felet ytterligare inte upptäcks så anses 

enheten vara fungerande.  

 

Har kunden orsakat felet fysiskt eller genom felanvändning av produkten så täcker inte garantin 

och kunden kontaktas. När defekten har konstaterats så görs en analys av felorsaken men om 

det gäller överspänning eller vattenskada så repareras enheten inte, utan kunden får möjligheten 

att få en ny enhet mot gentemot en passande ersättning. Om enheten inte kan repareras så 

skrotas den och idag vet inte reparationsingenjörer hur skrotningen går till, se bilaga 7. Oftast 

så uppdateras enheter innan reparationen, uppdateringen kan innebära både ny mjukvara och 

även ny hårdvara och kan ibland lösa eventuella fel. 

 

I nästa steg så repareras det som är trasigt och ibland blir problemet inte löst, då börjas det om 

från början där tester utförs för att hitta fel. Se kartläggningen av reparationsprocessen i figur 

24. 
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Figur 24. Flödeskarta reparationsavdelning, egen figur 
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Om problemet är löst eller om problemet inte upptäckts så formuleras en reparationsrapport i 

FileMaker. Priset fastställs i nästa steg där det gäller olika för olika kunder, för vissa kunder 

läggs det på avgift för material och nerlagd tid vid reparationen och om inget fel upptäcks så 

läggs det på en felsökningsavgift. Fakturan och rapporten skrivs ut och läggs i plastfickan som 

medföljt enheten. Kunden kontaktas via e-post och informeras om att enheten är klar för 

leverans samtidigt som rapporten och fakturan bifogas.  

Sista steget i processen blir att leverera enheten med dokumenten samlade i plastfickan till 

nästa steg i processen. Uppskattad processtid är mellan 45minuter till 2.5 timmar beroende på 

hur komplex produkten är och kundens fel beskrivning, ledtiden varierar mellan 1 till 15 dagar. 

 

Ledtid 1-15 dagar 

Input Enhet + plastficka med dokumentation 

Output Enhet+ plastficka med dokumentation 

Processtid 0.75-2.5 timmar 

Antal medarbetare 2 st. varav 1 arbetar med svenska reparationer 

Tabell 2. Processteg reparationsavdelning 

 

4.5 Logistik 

 

På logistikavdelningen jobbar två arbetare med att leverera ut enheter till kunder vars uppgift är 

att sända iväg enheter från produktionen och enheter som kommit in för reparation. De arbetar 

även med att boka fraktbolag och fakturera till kunden. Leverans av reparationer fungerar inte 

så bra enligt medarbetarna på logistiken, framförallt leverans till svenska kunder som borde 

granskas enligt deras uppfattning, se intervju med logistikpersonalen i bilaga 8. 

 

Personalen på logistiken arbetar åt både WTE samt även WSE, då reparationer skickas först till 

Sverigebolaget, WSE och sedan därifrån till en slutkund när det rör sig om svenska 

reparationer. Första steget är att skriva ut en lista för alla leveranser som ska sändas under 

dagen var reparationer som är har dagens datum som leveransdatum hamnar och 

reparationsprocessen börjar när enheten med dokumentation hämtas från hyllan.  

 

I nästa steg uppsöks enheten genom kundnummer och kontroll av rätt pris för reparation och 

frakt sker. För att leverera till WSE så skapas en ny sändning i WTE, underskrivs och 

levereras, fakturan skapas och i nästa steg faktureras enheten ut från WTE till WSE. 

I WSE tas leveransen emot, registreras och genom att söka på slutkundnummer som står på 

etiketten, figur 19 i kapitel 5.3, skapas en ny sändning från WSE till slutkunden. Om ordern 

inte finns bland tillgängliga order så skapas en plocklista för att den ska hamna där, se figur 25.  



43 (87) 

 
Figur 25. Del av flödeskarta logistik, WSE leverans till slutkund, egen figur
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Enheten plockas till sändningen i senare skede och en speditör utses, svenska kunder betalar 

inte frakten så fakturan skapas och skrivs ut med skickas inte med enheten till kunden. 

Fraktpapper skriv ut och sätts på lådan där enheten packas ner tillsammans med 

reparationsrapporten och fakturan för reparationen, se figur 26.  

 

 
Figur 26. Output Logistik, egen figur 

 

Emballerad enhet läggs på hyllan för utleveranser och där tar reparationsprocessen slut.  

Svenska leveranser går varje dag, för övriga leveranstider se bilaga 11. 

 

Processtiden för leverans av reparationer tar upp till 20 minuter och ledtiden varierar från 2 upp 

till 20 arbetsdagar. Ibland blir visa reparationer liggande på hyllan i över en månad och kunden 

tar kontakt med företaget för att fråga efter enheten, se intervju i bilaga 8.  

 

Ledtid 1-20 dagar 

Input Enheten + plastficka med dokumentation 

Output Emballerad produkt färdig för leverans 

Processtid 20 minuter 

Antal medarbetare 2 

Tabell 3. Processteg logistik 
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5 ANALYS AV NULÄGET  

 

I detta kapitel analyseras den nuvarande situationen i reparationsprocessen. Problemet i 

grunden var att reparationsprocessen idag tar tre veckor, vilka insatser krävs för att minska 

reparationstiden från tre till två veckor, löd frågeställningen. Författaren kommer att redovisa 

hur problemen upptäcktes under olika perioder, samt i vilken grad de påverkar reparationstiden.  

I kapitel 2.4 nämndes att en väsentlig och reliabel data krävs för att identifiera problem. Två 

datainsamlingssätt, kvalitativ och kvantitativ, som beskrivs under kapitel 2.3, valdes att 

användas för att få tillräcklig bra inblick i problemet. Målsättningen var att i ett tidigt skede 

sålla bort de delar som inte har stor inverkan på reparationstiden. Detta underlag hjälper 

författaren att utse rätt angreppsområde. Verktyg paretodiagram användes för att identifiera de 

kritiska områdena. 

 

Paretodiagram som beskrevs i kapitel 2.2.4, upprättades baserad på resultat från mätdata vilken 

hämtades från FileMaker. Statistik över antalet reparationer hämtad från FileMaker visar en 

siffra på 279 reparationer totalt under år 2013. Svenska reparationer registreras inte separat så 

författaren valde att först använda sig av slumpmässiga stickprov av 19 reparationer som 

åtgärdats under år 2013 och även år 2014 (se tabell 4 på nästa sida). Ledtiden för varenda 

avdelning kunde jämföras då processtiden för varje delprocess registrerats.  
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Tabell 4. 19 slumpmässiga reparationer 

Paretodiagram (se figur 27) tillämpades på samtliga avdelningar för att gallra bort de 

avdelningar som inte har stor inverkan på reparationstider. 

  

 

Figur 27. Paretodiagram, egen figur 

 

 

 Inleverans BackOffice Rep.Avd Logistik Rep.Tid 

Enhet1 1 arbetsdag 1 arbetsdag 14arbetsdag 1arbetsdag 17arbetsdag 

Enhet2 1 1 10 4 16 

Enhet3 1 4 11 5 21 

Enhet4 1 2 8 7 18 

Enhet5 1 2 12 13 28 

Enhet6 1 1 14 1 17 

Enhet7 1 1 14 4 20 

Enhet8 1 1 14 10 26 

Enhet9 1 1 3 20 25 

Enhet10 1 1 13 2 17 

Enhet11 1 1 15 4 21 

Enhet12 1 3 1 2 7 

Enhet13 1 8 11 15 35 

Enhet14 1 7 7 10 25 

Enhet15 1 1 3 3 8 

Enhet16 1 3 7 17 28 

Enhet17 1 1 6 15 23 

Enhet18 1 1 3 20 25 

Enhet19 1 1 8 8 18 

Summa 19 40 160 161 380 
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Men hjälp av paretodiagrammet identifierades logistikavdelningen som källan till brister för 

reparationsprocessen och bör därför undersökas närmare. Även reparationsavdelningen ligger i 

kritiska zonen där stora variationer i ledtiden för reparationer förekommer. Informationen som 

hämtas ifrån tabellen är att medeltiden för hela reparationstiden över de 19 reparationer är 4 

veckor per reparation i snitt, se uträkningen på nästa sida, samt också att reparationen och 

logistiken tar i snitt mest tid vilket kan även ses i figuren 28. 

 

 

      veckor 

 

 

 arbetsdagar i snitt 
 

 arbetsdagar i snitt 

 
Figur 28. Snitt tidfördelning av reparationstiden, egen figur 
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Det kan även konstateras att samma trend av stora variationer uppstår på två avdelningar, 

reparationsavdelningen och logistiken. Figuren 29 visar det som kunde läsas av i tabell 4, vilket 

är att enheten i snitt tillbringar mest tid på reparationsavdelningen och logistiken.  

 

 
Figur 29. Variation av ledtiden för de 19 slumpmässiga reparationer, egen figur  

 

Medelvärdet på reparationsavdelningen ligger på ca 8,4 och på logistiken 8,5 arbetsdagar, se 

uträkningen på föregående sida. Om variationsbredden granskas istället så blir det återigen 

reparationsavdelningen och logistiken som utmärker sig då variationsbredden på 

reparationsavdelningen är 15-1=14 arbetsdagar och variationsbredden för reparationer hos 

logistiken ligger på 20-1=19 dagar.  

 

Analys av data som författaren har kommit över och även presenterat hittills, tyder på att 

reparationsavdelningen och logistikavdelningen behöver granskas närmare för att identifiera 

slöseri, som gör att tiden på just dessa två avdelningar i snitt ligger på mer än 8 arbetsdagar. 

Logistikavdelningen blir mer intressant att undersöka med tanke på det som tidigare nämndes i 

kapitel 4.4 att svenska reparationer levereras via Posten och går dagligen, men även hur 

reparationsavdelningen påverkar dessa förseningar.  

 

Under projektets gång användes intervjuer, direkta och deltagande observationer för att hitta 

eventuellt slöseri vid processens alla steg och dessa slöserier presenteras längre ner. För att 

närmare undersöka två processteg med stora slöserier, det vill säga reparationsavdelningen och 

logistiken, valde författaren att använda sig av workshop och data som samlades vid detta 

tillfälle presenteras nedan. Tre slöserier med störst inverkan på reparationstiden under dessa två 

avdelningar presenteras först, men författaren beskriver även andra slöserier som upptäcktes 

och som påverkar reparationstiden i 6.3. 
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5.1 Analys av reparationsavdelningen 

 

 Personbunden reparationsprocess.  

Reparationsprocessen är idag i stor grad personbunden i takt med att reparationsingenjörer 

delar upp arbetet så att de bara arbetar med vissa enheter var, det vill säga att den ena har 

enheter han jobbar med, lika så den andra och detta upptäcktes först vid direkta observationer. 

Samma slöseri som upptäcktes vid observationen återkommer även vid workshopen och menar 

att reparationsingenjörer är specialiserade på sina områden och enheter repareras inte i tur och 

ordning, till och med lagring av information om reparationsärendena sker separat. Båda 

ingenjörer har varsitt Excel dokument där de registrerar reparationer och bristen på 

standardisering gör att ingenjörer inte har tillgång till informationen om alla reparationer. 

Problemet som då uppstår är att reparationer inte påbörjas i tur och ordning om en av 

ingenjörerna är borta från jobbet, dels för att osäkerheten är stor om var informationen finns, 

eller att informationen är inte tillgänglig, men mest för att ingenjörer är specialiserade på sina 

områden och kan inte den andra ingenjörens jobb. Detta leder till att enheter får stå på hyllan 

och vänta på rätt ingenjör som sköter reparationen och kan påverka reparationstiden från 5 till 8 

arbetsdagar.  

 

 Väntan när information om felbeskrivning från kunden är otillräcklig. 

Kunden skickar ofta inte en tillräckligt väl ifylld felbeskrivning som medföljer enheten tillbaka 

till fabriken. Detta kan bero på flera faktorer. En orsak kan vara att kunden inte alltid förstår 

betydelsen av att skicka en bra fel beskrivning, men för att ingenjörer på 

reparationsavdelningen ska kunna reparera enheten så fort som möjligt är det nödvändigt att 

felbeskrivningsmallen är ifylld med så mycket information som möjligt. En annan anledning 

till att kunden inte fyller i felbeskrivningsmallen är att det inte finns en standard mall som 

används för alla kunder. De mallar som förekommer idag skiljer sig från varandra och är 

relativt omfattande och kan verka avskräckande för kunden att fylla i, speciellt om personen 

som fyller i mallen inte känner enheten väl.  

 

Detta slöseri upptäcktes under workshop, se kapitel 2.2.4 där uppskattad väntetid värdesätts 

från 3 till 6 arbetsdagar. Deltagare i workshopen menade att problemet med fel beskrivningen 

uppkommer ofta då många kunder är väldigt dåliga på att skriva en omfattande fel beskrivning.  

Slöseriet bekräftades även under intervjuer, se bilaga 5 samt 7, då det kom upp som önskemål 

vid frågan om kunden var kapabel att underlätta arbetet. Vid observationer har problemet blivit 

uppenbar då fel beskrivningen som önskades vara så detaljerad som möjligt, ofta består av 

ingen information alls och i många fall kan det se ut som på figur 30.   

 
Figur 30. Exempel på dålig felbeskrivning av problemet 
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 Väntan på kundens svar beträffande reparationer då garantin inte gäller. 

Väntan uppstår när garanti för enheten som är skickad för reparation inte gäller och detta i 

dagsläge upptäcks vid inregistrering av reparationer hos BackOffice, se kapitel 5.3. Kunden 

blir informerad om den rådande situationen, att garantin inte täcker reparationen och att det 

tillkommer en kostnad på 30% av försäljningspriset. Enheten blir liggande på hyllan i väntan 

på kundens svar om den ska repareras överhuvudtaget och detta kan ta mellan 3 och 6 

arbetsdagar. 

 

5.2 Analys av logistiken 
 

 Ingen äger reparationsprocessen.  

Med detta menas att det inte finns en ansvarig person över hela processen utan att varje 

avdelning arbetar var för sig och reparationsprocessen upplevs inte som en helhet, vilket leder 

till många problem. Det finns inga uppgifter i reparationsprocessen om vad som tillfredsställer 

kunden vilket leder till att inga tydliga mål sätts upp och följs, allt på grund av att det inte finns 

en ansvarig person som tar tag i reparationsprocessen. I och med att en ägare av processen 

saknas så blir hela processen otydlig och det finns inga bestämda riktlinjer om hur och när 

arbetet ska utföras i många delprocesser, speciellt på logistikavdelningen. Gällande logistiken 

så påverkar detta mest planeringen av utleveranser då kommunikationen mellan olika 

avdelningar är bristfällig och uppsikten över reparationer som ska levereras ut under 

kommande vecka saknas. Det är svårt att ta ställning till hur mycket just detta slöseri påverkar 

tiden men deltagarna i workshopen var enade om att den totala reparationstiden kan kortas ner 

med mer än 6 arbetsdagar om detta slöseri elimineras. 

 

 Prioritering av reparationer låg. 

Historisk sett har reparationer alltid haft låg prioriteringsgrad enligt deltagarna i workshopen 

och detta kan även bero på att en ansvarig för hela processen saknas. Problemet ligger i att 

personalen helt enkelt väljer att först leverera ut vanliga order som kommer från produktionen 

för att sedan, om det finns tid, även leverera reparationer. Under workshopens sammanfattande 

fas där all slöseri analyserades, se kapitel 2.2.4, kom deltagare fram till att detta kan beror på 

att personalen från logistiken inte fått några direkta order från deras chef om att reparationer 

ska ha samma prioriteringsgrad som produktionsorder. Att reparationer inte prioriteras kan 

påverka reparationstiden mellan 3 och 6 arbetsdagar. 

 

 Lokalt resurssvaga. 

Logistikavdelningen är överbelastad med leveranser av vardagliga enheter som kommer från 

produktionsavdelningen. Det är två personer som jobbar med alla utleveranser från företaget 

och leveransorder som kommer från produktionen och ska ut till kunden prioriteras. 

Överbelastningen av personalen med produktionsorder som ska levereras gör så att reparationer 

kommer i andra hand och oftast får stå i hyllan. 

 

Detta slöseri upptäcktes genom intervju (se bilaga 8), men gjordes fullständig under 

workshopen och menar att problem uppstår vid sjukdom eller någon annan form av frånvaro av 

ordinarie personal. Personalen som ersätter frånvarande medarbetare väljer bort reparationer på 

grund av brist på riktlinjer om hur leveranser av reparationer ska gå till och kan i kombination 

med dålig planering samt även dålig kommunikation mellan olika avdelningar påverka tiden 

från 3 upp till 6 arbetsdagar. 
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5.3 Övriga brister  

 

Brister som upptäcktes under hela processens flöde och som även påverkar reparationstiden i 

mer eller mindre grad presenteras nedan. 

 

 Leverans från produktionen till reparationsavdelningen blir sena.  

Ibland blir reparationsavdelningen inte försedd med material som behövs vid reparation och när 

detta inträffar då kan det ta från 2 till 4 dagar att åtgärda problemet, som dock inte inträffar 

ofta.  

 

 Bristfällig utrusning. 

Problemet med utrustningen är värt att beröra i avsikt att själva reparationen i 

reparationsprocessen kan effektiviseras. Enheter som kommer in för reparation behöver alltid 

testas för att hitta felet, se kapitel 4.4. Dessa tester kan ibland pågå under längre tid, upp till ett 

par dagar, då felet inte alltid är uppenbart. Problemet som ibland uppstår då långtester körs är 

att strömmen kan försvinna emellanåt. Det som händer då är att testet måste köras om från 

början och då förlängs reparationstiden.  

 

Den största bristen på utrustningen är att inga färdiga teststationer finns idag och dem som 

existerar måste anpassas och förändras beroende på enheten som testas. 

 

En till brist är att FileMaker, där reparationer registreras, är inte det optimala verktyget då det 

inte är kopplat till den inträna nätverket, IFS. Andra brister på reparationsavdelningen som är 

värda att nämna är saknad att hyllor som är noga markerade, där enheter kan ställas beroende 

på vilket stadie av reparationen de befinner sig i. 

 

 Kunden ovetande om reparationsärandes status. 

I dagsläget informeras inte kunden när eventuella förseningar uppstår, vilket innebär att en 

orolig kund ringer och undrar var hans enhet har tagit vägen.  

 

 Otydligheter kring fakturering. 

I dagsläget innehar samtliga avdelningar dålig information om vad reparationen kommer att 

kosta. Logistikavdelningen vet dessutom inte alltid vem som ska stå för frakten vid 

utleveransen då inga tydliga direktiv finns tillgängliga för personalen.  

 

 Dubbelarbete.  

En brist som upptäcktes vid observationer är att personalen på logistikavdelningen utför några 

steg som BackOffice börjar med vid registreringen och som blir ifyllda och bekräftade av 

reparationsavdelningen under ett senare skede. Dessa steg gäller prissättningen och val av 

leverantör. Även reparationsrapporten som innehåller detaljerad beskrivning om vad som 

skedde under reparationen skickas både via e-post, när enheten är reparerad, samt även skrivs 

ut vid samma tillfälle och skickas i pappersformat tillsammans med enheten. 

 

 Oklarheter kring skrotning. 

När en enhet ska skrotas så ska kunden kontaktas för att erhålla besked om enheten ska skickas 

till kunden eller om den ska skrotas i Westermo. Problemet dyker upp när kundkontakten ska 

ske då det inte är standardiserat, dvs. ibland är det reparationsingenjörer som kontaktar kunden 

själva och ibland kontaktar dem BackOffice för att i sin tur kontakta slutkunden.  
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En annan brist vid skrotningen är att reparationsingenjörer inte är i besittning av tydlig 

information om hur skrotningen ska gå till.  

 

 Reparerad enhet hamnar på plocklistan först då den ska levereras. 

Efter att reparationsingenjören har reparerat enheten kontaktas kunden och informeras om att 

enheten är reparerad samt vad som pågick under reparationen i form av en reparationsrapport, 

se kapitel 4.4. Enheten läggs på hyllan för reparationer som ska levereras ut och hamnar på 

plocklistan först då planerade leveransdatum som fastställs på BackOffice, se kapitel 4.3, 

ankommer. Problemet uppstår då kunden blir informerad om att enheten är reparerad men den 

levereras först om några dagar eller i värsta fall till och med veckor. Det som händer då är att 

en missnöjd kund ringer och undrar var hans enhet, som blivit reparerad, har tagit vägen.  

 

5.4 Sammanställning av slöserier 
 

REPARATIONSAVDELNING 

 

Ledtiden för reparationsavdelningen som har mäts under datainsamlingen, (se tabell 4 och figur 

27) varierar mellan 1 och 15 arbetsdagar och är 8,4 arbetsdagar i snitt (figur 31). Slöseri som 

identifierats tidigare under detta kapitel visar att det beror på tiden då enheten ligger på hyllan 

och väntar på att den ska behandlas samt tiden då ett svar från kunden inväntas. Att tiden som 

enheten väntar i kö på att bli bearbetad är stor, beror främst på att reparationer är 

personbundna, vilket förklarades under 6.1. och kan i värsta fall påverka reparationstiden från 5 

till 8 dagar beroende på hur många reparationer som finns inne just då. Att enheten blir 

liggande i väntan på svar kan bero på två orsaker och båda är direkt kopplade till kunden.  

 

Efter att enheten kommit in och registrerats så kan det visa sig att den inte täcks av garanti, 

kunden informeras och ett svar om enheten överhuvudtaget ska reparerats inväntas. Under 

workshopen bedömdes tiden då ett svar gällande garanti väntas av kunden från 3 upp till 6 

dagar.  

 

Den andra orsaken som omfattas av väntan på svar från kund uppstår när kunden skickat 

enheten med en otillräcklig beskrivning av problemet. Om felet inte upptäcks av ingenjörer vid 

felsökningen måste säljenheten som kunden köpte enheten ifrån kontaktas för att de ska i sin 

tur kontakta slutkunden i förväntan att få en fullständigare information om felorsaken och 

denna bedömdes ta mellan 3 och 6 dagar, ibland även mer.  

 

Andra slöserier kan även uppstå under reparationen men dessa är de tre största och påverkar 

reparationstiden mest och av den orsaken är just dem upplysta.  
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Figur 31. Ledtid på reparationsavdelningen 
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LOGISTIKAVDELNING  

 

Tabell 4, där 19 slumpmässiga reparationer studerades, visade att ledtiden för logistiken 

varierar mellan 1-20 arbetsdagar men att processtiden är mellan 10 och 30 minuter vilket 

presenterades i kapitel 5.5. Slöseri som påverkar ledtiden i högsta grad och ledtiden för 

logistikavdelningen som är idag 8,5 arbetsdagar i snitt på de enheter som har mäts illustreras i 

figur 32. Mindre slöserier som tillsammans påverkar tiden drastiskt orsakas av att ingen ägare 

för hela processen finns. Andra slöserier som påverkar reparationstiden och uppstår under 

logistikavdelningen är att reparationer inte prioriteras lika högt som andra utleveranser, och att 

logistiken är resurssvaga, vilket presenterades under 6.2.  

 

 
Figur 32. Ledtid på logistikavdelningen 
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6 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG  

 
Rekommendationer som grundar sig på resultaten som har framgått under intervjuer, 

observationer och workshop samt analysen av nuläget introduceras i detta kapitel. En 

uppskattad tidsbesparing presenteras, samt vilka åtgärder bör implementeras först.  

 
ÄGARE AV HELA PROCESSEN SAKNAS 

 

Det största problemet som identifierades i hela reparationsprocessen är att processen som 

helhet inte har en ägare. Problemet kan åtgärdas genom att tillsätta rollen ”processägare” som 

är ansvarig för hela reparationsprocessen och som från början på ett systematiskt sätt 

identifierar och analyserar kundernas situation, behov och förväntningar. Alla beslut, analyser 

och lösningar ska därefter baseras på denna kunskap och förståelse (se kapitel 3.4) och detta 

examensarbete kan användas som underlag och riktlinjer då hela processen har kartlagts och 

många slöserier under hela flödet har identifierats.  

 

Författaren skriver om Offensiv kvalitetsutveckling och dess hörnstenar i kapitel 3.2, och ett 

likadant arbete behöver implementeras i reparationsprocessen där kunden sätts i centrum, 

beslut baseras på fakta, arbetas med processer och ständiga förbättringar samt även 

förutsättningar för delaktighet skapas.  

 

Om en ägare av hela processen utses och att processen i helheten blir genomtänkt kan 

reparationstiden halveras, om inte mer. Inleveransen och BackOffice ska tillsammans behöva ta 

maximalt en arbetsdag, reparation i snitt runt 4 arbetsdagar och att enheten vid bra planering 

och kommunikation blir kvar på logistikavdelning till nästa ordinarie leverans, vilket för 

svenska reparationer betyder att enheten kan levereras samma dag klockan 15, eller i värsta fall 

nästa dag, alltså sammanlagt runt 6 arbetsdagar i snitt vilket är en förbättring på 50-60%. 

 
INFORMATION OM FELBESKRIVNING FRÅN KUNDEN OTILLRÄCKLIGT 

 

Införande av en nätbaserad felanmälning som innehåller ett antal obligatoriska fält som kunden 

måste fylla i för att kunna erhålla ett RMA-nummer och skicka enhet på reparation. Den skulle 

kunna implementeras på Westermos hemsida där kunden loggar in för att stegvis fylla i 

uppgifter som behövs för att underlätta reparationen. Dessa uppgifter hamnar i en speciell 

inkorg hos Teknisk Support, och om de känner sig nöjda med informationen som angetts förses 

kunden med ett RMA-nummer. De frågor som visas för kunden i nästa steg i fel beskrivningen, 

är beroende på vilken typ av enhet som kunden reklamerar, samt vad kunden svarar. Detta 

innebär att frågor som ställs är kopplade till just den enheten som ska repareras och kunden 

slipper se information som inte är relevant för just det ärande.  

Idag bemöts kunden med olika typer av formulär, mallar och rapporter beroende på via vilken 

säljenhet de handlat enheten i frågan och denna typ av felbeskrivning bör standardiseras oavsett 

vilken kanal kunden än använder för att emotta ett RMA-nummer.  

Som alternativ har författaren tillsammans med reparationsingenjörer och med hjälp av 

befintliga formulär, mallar och rapporter jobbat med att sammanställa en mall som endast 

kräver svar på de relevanta frågorna. Eftersom författaren under examensarbetets gång 

undersökte den svenska reparationsprocessen kan denna mall börja tillämpas av teknisk support 

i Västerås till att börja med för att senare implementeras på övriga säljenheter.  
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Information som kommer tillsammans med mallen ska kompletteras med konversationen 

mellan kunden och teknisk support för att underlätta så mycket som möjligt för 

problemundersökningen och med detta korta ner reparationstiden. Mallen finns som bilaga 12. 

Åtgärden av detta problem kan minska reparationstiden med cirka 4 arbetsdagar, alltså att 

väntan som kan bli 3-6 arbetsdagar minskar till 0-2 arbetsdagar.  

VÄNTAN BETRÄFFANDE GARANTI 

 

När en nätbaserad felanmälning framtagits så kan även detta slöseri åtgärdas genom att kunden 

informeras direkt vid anmälningen om garanti gäller och om inte att en kostnad tillkommer. 

Detta kan införas vid steget då kunden skriver in information om enheten som artikelnummer, 

serienummer och modell, då databasen känner igen produkten och kan automatiskt plocka ut 

information om garantin och eventuellt kostnad. 

 

Som alternativ, om företaget väljer att inte satsa på en nätbaserad lösning, kan detta problem 

lösas vid utlämning av RMA-nummer, det vill säga att även här informera kunden innan 

enheten skickas in till Westermo som redan då kan bestämma om en betalning för eventuell 

reparation ska göras.  

 

Dessa lösningar kan minska slöseri som uppstår då ett svar av kunden väntas från 3-6 

arbetsdagar ner till 0 dagar då problemet inte alls skulle behöva uppstå om kunden får denna 

information innan enheten skickas för reparation och tar beslut redan då.  

 
PERSONBUNDEN REPARATION 

 

Reparationsingenjörer är specialiserade på sina områden och kan väldigt lite eller ingenting alls 

om den andras enheter. Detta kan lösas genom en introduktion på samtliga produkter och att 

ingenjörer i början hjälps åt och lär varandra hur enheter ska behandlas där tiden då en ingenjör 

inte har mycket arbete eftersom ”hans” enheter finns inte inne på reparation utnyttjas. En form 

av jobbrotation kan också vara aktuell för att få en del av kunskap genom att kontinuerligt få 

jobba med alla enheter.  

 

Kunder skulle behöva informeras om denna situation vilket i början skulle innebära att 

reparationstiden ökar men att den efter utbildningen kommer sänkas kraftigt då varje reparation 

skulle behandlas i tur och ordning och inte behöva vänta på rätt ingenjör. Just detta med 

flexibla medarbetare är viktigt och borde lösas så fort som möjligt.  

 

Resultaten kan bli att från 5-8 arbetsdagar som det idag kan ta att vänta på rätt ingenjör minska 

ner till 1-2 arbetsdagar beroende på hur många enheter som är inne på reparation.  

 
PRIORITERING AV REPARATIONER LÅG 

 

Att reparationsärande blir uppskjutna till fördel av dagliga produktionsorder som ska levereras 

ut kan motverkas genom att värderingar av prioriteringar ska tydliggöras. Idag finns det 

ingenting som säger att produktionsorder ska levereras ut först, men detta händer per automatik 

då produktionsorder alltid haft högre prioriteringsgrad historiskt sett. Klara uppmaningar om att 

reparationer ska ha samma prioriteringsgrad borde framkomma från ägaren av processen som 

idag inte finns.  
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Författaren var på ett sätt ägaren av reparationsprocessen, under de veckor som examensarbete 

pågick, eftersom helheten sågs över då, och när logistikchefen informerades om detta problem 

så tog han åt sig och upplyste arbetare på logistiken om att reparationer ska prioriteras lika högt 

som dagliga produktionsorder.  

 

Detta resulterade i att inga sena leveranser från logistikavdelningen inträffade under 

examensarbetets sista vecka, alltså från 3-6 dagar som enheten kunde stå i hyllan på grund av 

låg prioritering ner till 0 dagar.  

 
LOKALT RESURSSVAGA 

 

Ett till problem som delvis kommer att lösas vid anställning av en process ansvarig för att i 

dagsläge inte finns klara riktlinjer om hur arbetet ska skötas, då personalen som ersätter 

ordinarie personal vid frånvaro inte kan sköta deras jobb gällande reparationsprocessen.  

Klara riktlinjer om hur arbetet ska skötas i varje steg behövs för att eliminera detta slöseri.  

Brist på kommunikation, som också beror på brist av process ledare då varje avdelning är för 

sig och ses inte som helhet, är orsaken till detta slöseri och kan lösas genom att kommunicera 

bättre, speciellt vid situationer då extra personal behöver tillsättas för att ta hand om 

reparationsärande som är på väg att bli sena. Logistikchefen ska informeras i tid för att han i 

förväg ska veta hur många och vilka resurser som behöver blandas i. Resultatet vid tillämpning 

av dessa lösningar kan minska ledtiden för en reparation på logistikavdelning från 3-6 ner till 

0-3 arbetsdagar. 

 
ÖVRIGA FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

  

Övrigt slöseri som nämndes under kapitel 6.4 presenteras tillsammans med kortfattade 

lösningsförslag i tabell 5. 

 

Typ av slöseri Förbättringsförslag  

Leverans från produktion till 

reparationsavdelningen blir ibland sena 

Planera och ha bättre framförhållning från 

reparation. Bättre kommunikation med 

produktionen. Bordlägga materialrekvisitioner 

på eftermiddagsmöte.  

Bristfällig utrustning  Färdiga teststationer ska anskaffas för 

smidigare reparation. UPS-backup ska också 

finnas på avdelningen samt bättre belysning 

och mikroskop. En uppdatering av FileMaker 

behövs då programmet är gammalt och en ny 

smidigare som är kopplad till IFS behövs.   
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Kunden ovetande ang. enhetens status Vid eventuell anskaffning av nätbaserad fel 

anmälan göra möjligt för kunden söka på 

RMA nummer för att se vilken status enheten 

har och hur långt den kommit i 

reparationsprocessen.  

Viktigt att informera kunden om att 

leveransen blir sen när detta inträffar innan 

kunden hör av sig. 

Otydlighet kring fakturering Förse logistikavdelningen med tydlig 

information om vem som står för frakten.  

Vid anskaffning av den nätbaserade fel 

anmälan som informerar kunden om 

kostnaden för reparation vid garanti koll 

behöver ingen sitta och tänka på 

reparationspriset mer. 

Dubbelarbete Göra rätt från början och lita på att rätt har 

gjorts för att slippa dubbelarbete vid kontroll 

av pris och distributör vid logistiken.  

Spara miljön, kostnader för papper och slippa 

dubbelarbete genom att skicka 

reparationspapper bara via e-post.  

Oklarhet kring skrotning Före reparationsingenjörer med detaljerad 

information om hur skrotningen går till. Detta 

diskuterades på reparationsmöte och 

åtgärdades.  

Reparationer hamnar på plocklistan på 

leveransdagen även om dem är klara några 

dagar innan.  

Uppdatera i IFS och lägga till att reparationer 

som har status reserverad (reparationen utförd, 

finns på hyllan) hamnar på plocklistan för 

dagens utleveranser. Detta infördes när 

författaren upptäckte det och informerade 

ansvarig logistikchef.  

Tabell 5. Övriga slöserier och förbättringsförslag 

 
SAMMANFATTNING AV FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

 

Vid eliminering av ovannämnda slöserier kan reparationstiden halveras, det vill säga att 

ledtiden som mätes till cirka 4 veckor under datainsamlingen, se kapitel 6, minskas till cirka 2 

veckor. Största problemet som identifierades och som orsakade många mindre problem som 

påverkade reparationstiden är brist på en ledare för reparationsprocessen och genom att bara 

lösa detta problem kan reparationstiden halveras. 

 

Inleverans och BackOffice ska inte behöva ta mer än en arbetsdag, medan reparationen kan ta 4 

dagar i snitt, logistiken reduceras drastiskt och genom bra planering minskar till 1-2 

arbetsdagar, se figur 33. 
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Figur 33. Uppskattad ledtid efter förbättring 

 

PRIORITERADE REKOMMENDATIONER TILL LEDNINGEN 

 

Ett möte med alla distributörer kommer att hållas 11 till 13 juni 2014 där ledningen kan samla 

åsikter angående RMA. För att kunna informera distributörer och kunder att förändringar i 

processen sker i syfte att förkorta reparationstiden och förbättra processen bör följande 

rekommendationer tänkas över och implementeras snarast.  

 

1. Tillsätta processägare 

En ledare som systematiskt och kontinuerligt utvecklar reparationsprocessens kvalitet genom 

att tillfredsställa företagets kunder, externa som interna. Utgångspunkten är att lyssna, förstå 

och ta reda på vad kunden vill ha och vad kunden förväntar sig av reparationsprocessen och 

utifrån det sätta tydliga mål. Processen måste ha väl preciserad början och slut samt att varje 

steg i processen definieras och beskrivs utförligt för att kunna jobba med ständiga förbättringar. 

Till sist rekommenderar författaren återkoppling till kunden efter varje reparation i syfte att 

mäta kundnöjdhet. Detta kan utföras genom att skicka en e-post till kunden, efter att enheten 

blivit reparerad och levererad, där kunden snabbt beskriver nöjdheten men just denna 

reparation, men kan även kopplas till den nätbaserade felanmälan. 

 

2. Utbildning av reparationsingenjörer 

Tredje rekommendationen som också bör införas så snabbt som möjligt är att börja utbilda 

reparationsingenjörer för att slippa personbunden reparation. Utbildning av 

reparationsingenjörer på samtliga enheter är ett måste samtidigt som ”dötiden” utnyttjas 

kreativt. Även jobbrotationer för att få kunskaper genom att kontinuerligt jobba med samtliga 

enheter bör införas snarast.  

  

3. Nätbaserad felanmälan 

Författaren rekommenderar införande av en nätbaserad felanmälan som beskrevs tidigare under 

rekommendationerna. Förutom att få en bra felbeskrivning som skulle hjälpa 

reparationsingenjörer vid identifiering av felet och med detta minska reparationstiden, kan en 

nätbaserad felanmälan även helt eliminera väntetiden som uppstår då enheten som är inskickad 
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på reparation inte täcks av garanti. En tredje sak är att kunden alltid kan få en information om i 

vilket stadie enheten befinner sig just nu genom att gå in i detta program och söka på RMA-

nummer, vilket kan ge kunden en trygghet.  
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7 DISKUSSION & REFLEKTION 

 

Examensarbetets syfte var att kartlägga reparationsprocessen i avsikt att hitta slöseri som gör 

att reparationstiden idag tar tre veckor, och komma med förbättringsförslag och 

rekommendationer. För att lyckas med arbetet användes intervjuer, observationer och 

workshop och i detta kapitel utgörs en diskussion kring hur detta fungerade. 

 

Arbetet inleddes med att upprätta en grov tidsplan för att få översikt över examensarbetet, se 

kapitel 2.1. Det har varit svårt att värdesätta tiden för de olika aktiviteter men med hjälp av 

handledningar och prioriteringar utjämnades tiden på ett bra sätt. Erfarenheten som erhålls från 

etableringsfasen är att i god tid samla relevant information om arbetets tidsutsträckning då 

rapporten skall lämnas in en vecka tidigare än planerat.  

 

Teorifasen pågick från början av arbetet ändå tills rapporten skrivits färdigt vilket stämmer med 

det som skrivits i teorin kapitel 2.1.2. Martin och Daniel försedde, under introduktionen av 

examensarbetet, författaren med källhänvisningar som var grunder till senare 

litteraturutforskningen och var till stor hjälp under hela examensarbetets gång, framförallt 

Daniel som alltid var tillgänglig för korta handledningar. Även samarbetet mellan författaren 

och företaget funkade utmärkt då personalen, som förstod vikten av problemet som 

analyserades, samarbetade och var engagerad under hela projektet vilket underlättade arbetet. 

En lärdom som författaren tagit med sig under denna del av arbetet, är att i tid bestämma möten 

med personer som ska intervjuas då logistikpersonalen var överbelastade under flera försök att 

intervjua dem, och författaren fick prata med deras chef för att boka in en tid några dagar 

framåt, vilket inte påverkade resultatet i slutändan.  

 

Datainsamling i form av intervjuer och direkta observationer som var grunden till 

kartläggningen av processen pågick under andra och tredje veckan av examensarbetet och 

själva kartläggningen pågick under vecka fyra. Parallellt med detta lästes och valdes relevant 

teori som underlättade bearbetning av informationen samt att hitta och följa den röda tråden.  

 

Valet av personer som berörs av reparationsprocessen och skulle intervjuas gjordes i samråd 

med kvalitetschef på Westermo Teleindustri AB. Användning av intervjuer och observationer 

för att kartlägga nuläget var ganska uppenbart eftersom det är ett bra sätt att få in uppfattningar 

på hur de som jobbar i reparationsprocessen uppfattar att den fungerar i dagsläget, och även för 

att identifiera de slöserier i reparationsprocessen som finns idag. Alla svarande fick inte svara 

på samma frågor under intervjun utan frågorna anpassades beroende på vilken avdelning 

respondenterna arbetar, samt vilka roller de har. En viss försiktighet kan dock göras för att det 

som sades under intervjuer kan ha uppfattas felaktig men det värderas ändå vara ganska låg 

sannolikhet att detta inträffat. Kvalitetschefen och författaren bestämde i förväg att chefer från 

säljbolaget i Tyskland och England skulle intervjuas vilket aldrig blev av eftersom att chefer 

varken från Tyskland eller också England svarade på dem e-post som både kvalitetschefen och 

författaren skickade. Det som kan konstateras nu är att författaren borde vara påstridig ibland 

för att få nödvändiga svar, samt att alltid räkna med oförsedda händelser och lämna utrymme i 

planeringen åt dessa händelser. 

 

Data angående reparationstiden och ledtider för varje steg i processen hämtades från FileMaker 

då 19 slumpmässiga reparationer valdes och undersöktes. Att bara 19 av 279 reparationer 

utseddes kan ha påverkat resultatet lite men oavsett noggrannheten visade paretodiagrammet 

stora skillnader på ledtiden i olika avdelningar. 
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Analys av paretodiagrammet lede till två workshopar, en på reparationsavdelningen och en på 

logistiken, som var två avdelningar som påverkade reparationstiden mest. Båda 

reparationsingenjörer var frånvarande på workshopen som berörde reparationsavdelningen och 

det kan ha påverkat resultaten en aning. Deras frånvaro kompenserades dock med deltagande 

av andra personer som är involverade i reparationsprocessen samt data som författaren samlade 

in under intervjuer med ingenjörer och observationer av deras arbete.   

 

Det som nu i efterhand kan medges är att kanske istället för att göra en djupare flödeskarta av 

varje avdelning för sig, kunde författaren lägga ner tiden för att analysera på djupet de 

förbättringsförslag som framkommit.  

 

Det som har förekommit i främst workshop men även vid observationer och intervjuer 

användes som underlag till de förbättringsförslag som har tagits fram i detta examensarbete. 

Tidsaspekten kring de förbättringsförslag som framkommer i examensarbetet är tillnärmelsevis 

riktiga och visar tidsbesparingen i arbetsdagar som har blivit uppenbarat under workshopen då 

all slöseri som upptäcktes sorterades efter tiden som de påverkar reparationsprocessen på och 

utifrån det värderades tidsbesparingen.  

 
NYA FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Nya frågeställningar som låg utanför examensarbetets gränser, men som ständigt kom upp som 

problem och borde undersökas närmare förslagsvis i form av ett nytt är följande: 

 

 Processägarens roll i verksamheten. 

 Ompröva WRD-artiklar (Westermo Research and Development) som kan ta långt tid. 

 Se över den administrativa processen och lagerhanteringen för OEM-produkter, 

produkter som är brandade av Westermo men tillverkas av andra företag.  
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9 BILAGOR 

 

Bilaga 1. Flödesschema inleveransen 
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Bilaga 2. Flödesschema BackOffice 
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Bilaga 3. Flödesschema Reparationsavdelning 

del1
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Bilaga 3. Flödesschema Reparationsavdelning del2 
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Bilaga 4. Flödesschema Logistik del1 
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Bilaga 4. Flödesschema Logistik del2 
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Bilaga 5. Intervju Teknisk Support Västerås 

 

Frågor: Svar: 

1. Vilken är din uppgift i 

reparationsprocessen? 

 

Tar emot reklamationer och avgör om det 

är en reparation för att senare ge ut RMA 

nummer till kunden. 

2. Vad är din uppfattning om hur 

reparationsprocessen fungerar idag? 

 

Fungerar skapligt bra 

3. Vet du vad kunderna tycker om 

reparationsprocessen och hur den 

fungerar sett ur deras perspektiv? 

 

Inte mycket återkoppling angående 

reparationer. 

5. Vet du vad kunderna har för 

förväntningar på reparationsprocessen? 

Att problemet löss så fort som möjligt. 

6. Är det någon typ av informationen som 

kunden kan ge för att underlätta 

reparationsprocessen?  

 

Bra beskrivning av problemet 

7. Hur kan denna information erhållas?  

 

Genom att prata med kunden och 

dokumentera allt som sägs.  

8. Hur kan ditt arbete underlättas? 

 

Nätbaserad felanmälning så att kunder 

själva fyller i felanmälan. 

9. Är du nöjd med den aktuella 

kundbeskrivningen av problemet? Hur 

skulle den kunna göras om? 

 

Fungerar ganska bra.  

10. Betraktar du att det vore resultatrikare 

om någon annan person i 

reparationsprocessen utförde något av de 

arbetsmoment som du utför? 

 

Nej 

 

11. Har du några idéer på hur du skulle 

önskan förändra reparationsprocessen? 

 

Lite bättre kommunikation mellan olika 

avdelningar i reparationsprocessen.  

12. Vad skulle krävas för att uppnå detta 

ideala tillstånd? Är detta realistiskt?  

 

Nätbaserat RMA och bättre 

kommunikation. Jag tycker att det kan 

uppnås.  

13. Finner du att några av de 

arbetsmoment som genomförs i ditt 

arbete är inte nödvändiga? 

Nej 

14. Utifrån andra avdelningars 

synpunkter på ditt arbete, har du någon 

uppfattning om var de tycker att det finns 

ett problem utifrån det ni levererar till 

nästa steg i processen? 

 

Har ingen aning eftersom det är dålig 

kommunikation i reparationsprocessen.   

15. Hur vet du när du gör ett bra jobb? 

 

Kunden hör inte av sig och klagar. 
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16. Är det något som du tycker är särskilt 

viktigt att ha i åtanke när jag kartlägger 

reparationsprocessen och kommer med 

förbättringsförslag? 

 

Komma med information som ingenjörer 

behöver vid reparationen. 

17. Vilka förväntningar har du på 

reparationsprocessen i framtiden? 

 

Tydligare, bättre kommunikation med 

Stora Sundby 

18. Har du något övrigt att tillägga? 

 

Nej 
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Bilaga 6. Intervju BackOffice 

 

Frågor: Svar: 

1. Vilken är din uppgift i 

reparationsprocessen? 

 

Min uppgift är att registrera och skapa 

kundorder för returer. Gör även detta för 

Sverigebolaget. Dessutom registreras 

utbytesenheter och tar hand om 

krediteringar.  

2. Vad är din uppfattning om hur 

reparationsprocessen fungerar idag? 

 

Fungerar ingen bra då den inte är 

standardiserad. Ibland fölls inte tider som 

lovas till kunden.  

3. Utifrån din synvinkel, var har 

reparationsprocessen sina styrkor 

respektive svagheter? 

 

Styrkor:  

Bra kunskap om produkter 

Svagheter: 

Olika process för olika produkter och 

kunder.  

 

4. Vet du vad kunderna tycker om 

reparationsprocessen och hur den 

fungerar sett ur deras perspektiv? 

 

Nej men jag vet att kunden ibland hör av 

sig till mig och undrar vad statusen på 

reparationen är.  

5. Vet du vad kunderna har för 

förväntningar på reparationsprocessen? 

Att de blir bra bemötta samt att deras 

problem blir lösta så fort som möjligt 

samt att lovade pris och leveranstid hölls.  

6. Är det någon typ av informationen som 

kunden kan ge för att underlätta 

reparationsprocessen?  

 

Noga ifylld problemrapport, rätt 

returadress, referens telefon eller 

mailadress.  

7. Hur kan denna information erhållas?  

 

Bättre kontakt med kunden. 

8. Hur kan ditt arbete underlättas? 

 

Att jag får all information som behövs 

från kunden så som paket som är märkta 

med RMA nummer.  

9.  Är det några stora problem kom kan 

uppstå under ditt arbete? 

 

Problemet kan uppstå när vi är 

underbemannade på avdelningen. Då 

hamnar reparationer i andra hand och har 

vi tur kan det samlas många reparationer 

så reparationstiden stiger drastiskt.  

10. Betraktar du att det vore resultatrikare 

om någon annan person i 

reparationsprocessen utförde något av de 

arbetsmoment som du utför? 

 

Nej  

11. Har du några idéer på hur du skulle 

önskan förändra reparationsprocessen? 

 

Önsketänkande är att alla reparationer 

skulle ha samma process.  

12. Vad skulle krävas för att uppnå detta 

ideala tillstånd?  

 

Det krävs att se över hela processen och 

att standardisera den.  
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13. Finner du att några av de 

arbetsmoment som genomförs i ditt 

arbete är inte nödvändiga? 

Nej 

14. Utifrån andra avdelningars 

synpunkter på ditt arbete, har du någon 

uppfattning om var de tycker att det finns 

ett problem utifrån det ni levererar till 

nästa steg i processen? 

 

De brukar inte klaga. Kommunikation 

över hel processen kan förbättras.  

15. Hur vet du när du gör ett bra jobb? 

 

Jag vet att vi gör ett bra jobb när vi 

registrerar rätt och kan bekräfta till kund i 

tid och returnerar till rätt adress.  

16. Är det något som du tycker är särskilt 

viktigt att ha i åtanke när jag kartlägger 

reparationsprocessen och kommer med 

förbättringsförslag? 

 

Viktigt att se över hela processen.  

17. Vilka förväntningar har du på 

reparationsprocessen i framtiden? 

 

Att den standardiseras. 

18. Har du något övrigt att tillägga? 

 

Nej 
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Bilaga 7. Intervju Reparationsavdelning 

 

Frågor: Svar: 

1. Vilken är din uppgift i 

reparationsprocessen? 

 

Registrering av reparationer 

Felsökning 

Reparation 

Rotkostanalys 

Kundkontakt vid bl.a. skrotning samt 

begäran av bättre felbeskrivning 

2. Vad är din uppfattning om hur 

reparationsprocessen fungerar idag? 

 

Fungerar inte så bra då det ofta tar längre 

tid än planerat. 

3. Utifrån din synvinkel, var har 

reparationsprocessen sina styrkor 

respektive svagheter? 

 

Styrkor:  

Bra kunskap om produkter 

Information om reparationer sparas vid 

eventuell uppkomst av samma fel 

Svagheter: 

Dålig utrusning 

Svårt att få igenom idéer 

Väldigt många olika produkter som 

behandlas på olika sätt 

Dålig kommunikation med produktionen 

vid eventuella ändringar  

4. Vet du vad kunderna tycker om 

reparationsprocessen och hur den 

fungerar sett ur deras perspektiv? 

 

Nej men jag vet att kunden klagar på 

längden av reparationstiden ibland 

5. Vet du vad kunderna har för 

förväntningar på reparationsprocessen? 

Snabb reparation.  

Bra bemötande. 

Djup felanalys i form av 

reparationsrapport 

 

6. Är det någon typ av informationen som 

kunden kan ge för att underlätta 

reparationsprocessen?  

 

Ja! Kunden kan ge en bra och lite djupare 

felbeskrivning. 

7. Hur kan denna information erhållas?  

 

Genom bättre kommunikation mellan 

Westermo-Dotterbolag och slutkund. 

Genom att ange kontaktperson som 

skickat enheten på reparationen från 

första början. Viktigt att det är en person 

som kan beskriva felet. 

8. Hur kan ditt arbete underlättas? 

 

Genom att få en bra felbeskrivning 

Bättre utrusning i form av : UPS 

aggregat, bättre belysning, mikroskop, 

fiberbänk, studiebesök hos kunden. 

9. Är du nöjd med den aktuella 

kundbeskrivningen av problemet? Hur 

skulle den kunna göras om? 

Visa kunder skickar bra felbeskrivning, 

andra skickar ingen beskrivning alls. 

Tvinga kunden att ge bättre beskrivning 
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 av fel vid utlämning av RMA nummer. 

10. Betraktar du att det vore resultatrikare 

om någon annan person i 

reparationsprocessen utförde något av de 

arbetsmoment som du utför? 

 

Svårt att säga men inregistreringen av 

reparationer skulle någon annan kunna ta 

hand om. 

 

11. Har du några idéer på hur du skulle 

önskan förändra reparationsprocessen? 

 

Skapa kundorder direkt när RMA 

nummer ges till kunden. 

Mer kontakt mellan olika steg i 

processen, speciellt med 

logistiksavdelningen. 

Lära sig av misstag 

Bättre återkoppling 

Ta vara på data som samlas under 

reparationsprocessen 

12. Vad skulle krävas för att uppnå detta 

ideala tillstånd? Är detta realistiskt?  

 

Se över statistiken. Bättre organisation 

från början.  

Ja fullt möjligt att uppnå detta! 

13. Finner du att några av de 

arbetsmoment som genomförs i ditt 

arbete är inte nödvändiga? 

Inregistreringen som tidigare nämndes. 

14. Utifrån andra avdelningars 

synpunkter på ditt arbete, har du någon 

uppfattning om var de tycker att det finns 

ett problem utifrån det ni levererar till 

nästa steg i processen? 

 

Vi har inte i dagsläget mycket kontakt 

alls med logistiken.  

15. Hur vet du när du gör ett bra jobb? 

 

Får bra feedback från kunden. Internt är 

det ingen feedback alls.  

16. Är det något som du tycker är särskilt 

viktigt att ha i åtanke när jag kartlägger 

reparationsprocessen och kommer med 

förbättringsförslag? 

 

Viktigt att se över helheten. 

17. Vilka förväntningar har du på 

reparationsprocessen i framtiden? 

 

Smidig, tydlig och enhetlig process. Även 

standardiserad så att det inte finns så 

många olika flöden beroende på 

produkter och kunder. 

18. Har du något övrigt att tillägga? 

 

Utbildning på nya produkter skulle 

underlätta reparationen när dessa 

produkter kommer på reparation. 
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Bilaga 8. Intervju Logistik 

 

Frågor: Svar: 

1. Vilken är din uppgift i 

reparationsprocessen? 

 

Packa, boka fraktbolag, fakturera 

produkter till kunden.  

2. Vad är din uppfattning om hur 

reparationsprocessen fungerar idag? 

 

Tycker inte att det fungerar så bra, stora 

problem med svenska leveranser. 

3. Utifrån din synvinkel, var har 

reparationsprocessen sina styrkor 

respektive svagheter? 

 

Styrkor:  

Svagheter: 

Processen olika för olika kunder 

Otydlig information kring frakten och 

priser 

4. Vet du vad kunderna tycker om 

reparationsprocessen och hur den 

fungerar sett ur deras perspektiv? 

 

Kunden ringer ibland och undrar var 

produkten tagit vägen. 

5. Vet du vad kunderna har för 

förväntningar på reparationsprocessen? 

Att få produkten i utlovad tid. 

6. Är det någon typ av informationen som 

kunden kan ge för att underlätta 

reparationsprocessen?  

 

Frakt och packönskemål  

7. Hur kan denna information erhållas?  

 

Informationsmöte där logistik deltar 

8. Hur kan ditt arbete underlättas? 

 

Att oklarheter kring reparationspriset 

löses, att leverering flyter på. Att 

produkten packas innan.  

9. Betraktar du att det vore resultatrikare 

om någon annan person i 

reparationsprocessen utförde något av de 

arbetsmoment som du utför? 

 

Ja, packning av produkten. 

10. Har du några idéer på hur du skulle 

önskan förändra reparationsprocessen? 

 

Standardiserad så att det blir samma för 

alla kunder. 

11. Vad skulle krävas för att uppnå detta 

ideala tillstånd? Är detta realistiskt?  

 

Att se över hela processen 

12. Finner du att några av de 

arbetsmoment som genomförs i ditt 

arbete är inte nödvändiga? 

Att priset för reparation och frakten måste 

kontrolleras av logistiken.  

13. Utifrån andra avdelningars 

synpunkter på ditt arbete, har du någon 

uppfattning om var de tycker att det finns 

ett problem utifrån det ni levererar till 

nästa steg i processen? 

 

Ingen aning men de tycker säkert att det 

tar för långt tid.  
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14. Hur vet du när du gör ett bra jobb? 

 

När det är tomt på hyllor. 

15. Är det något som du tycker är särskilt 

viktigt att ha i åtanke när jag kartlägger 

reparationsprocessen och kommer med 

förbättringsförslag? 

 

Att processen blir smidigare. Alla ska 

göra rätt från början så att det slipper 

göras om.  

16. Vilka förväntningar har du på 

reparationsprocessen i framtiden? 

 

Att det flyter på bättre. 

17. Har du något övrigt att tillägga? 

 

Nej 
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Bilaga 9. Instruktion till kunder angående RMA  
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Bilaga 10. Information om garantin 

 



81 (87) 

Bilaga 11.  Information om leveransdagar  
 

    Kundnr Dotterbolag Speditör Leveransdag Fraktkostnad 

 

10129 Beijer, Malmö Posten Ons/fre Posten 

 

10081 Westermo England Transfargo Torsdag Mottagarfrakt  
10093 Westermo Tyskland  UPS måndag – torsdag UPS 4V24X3  
19804 Westermo Frankrike DHL Europlus Onsdag.  >12 kg W debiterar 

   DHL AIR Onsdag.  Max 12 kg. W debiterar 

23800 Westermo Sverige Lager Alla dagar W debiterar 

24216 Westermo Singapore TNT Tisdag TNT 1002096 

24667 Westermo US/Beijer UPS Tisdag UPS 9R68Y4 

20022 Westermo Asia/Korenix FedEx Måndag FedEx 305999008 

=================================================================================

===== 

Kundnr Distributör Speditör Leveransdag Fraktkostnad 

 
10087 Xceltra Ltd UK DHL Air Onsdagar W debiterar 

10089  Xceltra ME FZE FedEx Måndagar & Torsdag FedEx 

130856357 
OM LEV.till Saudi Arabien TNT -”- TNT 13065 

10082  Xceltra MEA/Kairo TNT Tisdag TNT 108797 
 

18540 Madison Tech, Australien DHL Air Tisdag DHL nr 964375563 

19627 Seingel, Colombia DHL Ingen fast lev-dag DHL nr 
965377757 

22528 Incom, Danmark POST Tisdag W debiterar   

10086 Salmetek, Finland Post Tisdag. Max 30 kg W debiterar 

  DHL Economy S. >30 kg. Tisdag för hämtning onsdag

 Mottagarfrakt 

23661 Adicon, Grekland DHL Ingen fast lev-dag.  DHL nr 

961358750 

10095 Modelec, Holland DHL Economy S. Torsdag. W debiterar  

17204 Bersanini, Italien Schenker Måndag. >10 kg. Mottagarfrakt  

  DHL Air Måndag. Max 10 kg DHL nr 966498329 

19896 Paykar Bonyan, Iran TNT Ingen fast lev-dag R/P collect 

payment 
18110 Measurement Sys, Island Post/DHL Ingen fast lev-dag W debiterar 
 
24296 Connector Sys, Nya Zealand FedEx Ingen fast lev-dagFedEx nr 259092035 
19092 Last Mile, Norge UPS BUD AB Torsdag. Mottagarfrakt 
22460 Tekniska Polska Dystry. Postpaket DPD Måndagar   W debiterar 

 

23273 MVA, Portugal DPD Ingen fast lev-dag W debiterar 

20021 Genera, Slovenien Post Fredag. W debiterar 

  (DHL BARA om de meddelar oss detta!) DHL nr 961521604 

17298 Omron, Spanien TNT Ingen fast dag TNT nr 100188 

24494 Omron BV, Holland(lager) TNT fredag TNT nr 41500 

18951 Throughput, Sydafrika FedEx  Torsdagar jämna veckor! 427623602  

15515 FCC, Tjeckien POST Tisdag W debiterar 
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18215 ATYS, Ungern POST Ingen fast lev-dag W debiterar 

  TNT Ingen fast lev-dag TNT nr 19526  

  DHL AIR Ingen fast lev-dag. DHL nr 960663565 

  UPS Ingen fast lev-dag. UPS nr 711A03  

23111 Westcon Instr, Brasilien Airlog Group Ingen fast lev-dag W debiterar 
 

10085 Areskom Turkiet DHL Ingen fast lev-dag (Inga dellev.tillåtna) W 

debiterar 

 

Kundnr Återförsäljare Speditör Leveransdag Fraktkostnad 
 

20219 Aeromarine, Uruguay DHL Ingen fast lev-dag W debiterar 
 

 

Generellt: 

DHL väg  kommer  ons och tors, BTL endast måndag, onsdag och fredag. 

Om kunden har ett kundnr hos BTL el dyl som vi ska använda – då blir det ”fraktfritt” på fraktsedeln + skriv 

kundnr. 

Om kurir ( DHL, TNT,  UPS) skriv alltid kontaktperson och telefonnummer på ordern. 

UPS: notera på ordern om det är Expedited/Worldwide Express plus eller Standard 

TNT: notera på ordern om det är Global Express/Economy Express 

Om kunden önskar upplysning om Airwaybillnr – skriv textrad i ordern med faxnr/emailadress så meddelar 

logistik kunden. 

 

Bokningstider: 
BTL bokas före kl 11.30 

DHL väg bokas före kl 14.00 

DHL Air bokas före kl 13.00 

TNT bokas före kl 14.00 

UPS bokas före kl 13.00 
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Bilaga 12. Mall för felanmälan 
 

Datum: Referens Namn: 

Email:  

Telefon:  

RMA-numer: Artikel-nummer: 

Serie-nummer: Modell: 

Kund-nummer: Slutkund 
Företagsamn:  

 Adress:  

 

Konstant fel: ☐ 
 

Intermittent fel: ☐ 
 
 

Detaljerad felbeskrivning: 
(OBS! Bättre felbeskrivning resulterar snabbare reparation) 

Ansluten spänning (v): Omgivningstemperatur(C): 
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Bilaga 13. Mötesprotokoll  

 

 

Westermo/reparationsavdelningen 

Mötesprotokoll 

2014-02-10 

I. Mötets öppnande 

Heidi öppnade det stadgeenliga mötet med reparationsavdelningen klockan 15:00 den 10/2 i 

Singapore. 

II. Närvarande 

Följande personer närvarade: Heidi, Anne, Richard, L-O, Nina, Zijah  

III. Bordlagda ärenden 

IV. Nya ärenden 

a) Problem med skrotningen  

b) Vad som ska hamna på leveranslistan för logistiken 

c) Vem star för frakten 

d) Göra rätt från början (DDU+pris) 

 

 

 

Mötets avslutande 

Haidi förklarade mötet avslutat 15:30. 

Protokollförare:  Zijah 

Justerat av:  Heidi 

Zijah gav förslag på alla problem som bordlagdes till nästa möte. 
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Westermo/reparationsavdelningen 

Mötesprotokoll 

2014-02-17 

V. Mötets öppnande 

Heidi öppnade det stadgeenliga mötet med reparationsavdelningen klockan 15:00 den 17/2 i 

Singapore. 

VI. Närvarande 

Följande personer närvarade: Heidi, Anne, Richard, Nina, Lotta, Zijah, Micke, Malin 

Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Zijah läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. 

VII. Bordlagda ärenden 

e) Problem med skrotningen  

f) Vad som ska hamna på leveranslistan för logistiken 

g) Vem star för frakten 

h) Göra rätt från början (DDU+pris) 

VIII. Nya ärenden 

i) Reparationspriset?  

j) Försenade order (Richard) 

k) Skapa speciell inkorg under logistiken för proforma? Eller lägga proforma I mappen 

från början? (Lotta) 

l) Process vid proforma. Utanför EU medela till BOT för att skapa proforma faktura? 

m) Svenska kunden kundnummer saknas. Anne 

n) Mall för felbeskrivningen (Zijah, Richard , LO) 

o) Svenska reparationsprocess (Zijah)  

IX. Mötets avslutande 

Heidi förklarade mötet avslutat 15:30. 

Protokollförare:  Zijah 

Justerat av:  Heidi 

Zijah bidrog med förslag a) , e) , f) g) 
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Westermo/reparationsavdelningen 

Mötesprotokoll 

2014-02-24 

X. Mötets öppnande 

Heidi öppnade det stadgeenliga mötet med reparationsavdelningen klockan 15:00 den 24/2 i 

Singapore. 

XI. Närvarande 

Följande personer närvarade: Heidi, Anne, Richard, Nina, Lotta, Zijah, Malin, Anne, L-O 

Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Zijah läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. 

XII. Bordlagda ärenden 

p) Problem med skrotningen  

q) Vad som ska hamna på leveranslistan för logistiken 

r) Vem star för frakten 

s) Göra rätt från början (DDU+pris) 

t) Reparationspriset implementeras 1 mars 

u) Svenska kunden kundnummer saknas 

v) Proforma 

XIII. Nya ärenden 

w) Försenade order (Richard) 

x) Mall för fel beskrivningen (Zijah, Richard , LO) 

y) Svenska reparationsprocess (Zijah)  

z) Dokument med definitioner för krediteringar och/eller reparationer (BackOffice)  

å) Kartläggning av process vid reparationer/krediteringar (BackOffice) 

ä) Sammanställa en lista av liggande krediteringar (Richard) 

ö) Se över öppna RMA 

aa) Bombardier rep.statistik (LO och Backoffice) 

bb) Vem som står för frakten? 

XIV. Mötets avslutande 

Heidi förklarade mötet avslutat 15:35. 

Protokollförare:  Zijah 

Justerat av:  Heidi 

Zijah bidrog med a) b) c) h) 
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Westermo/reparationsavdelningen 

Mötesprotokoll 

2014-03-03 

XV. Mötets öppnande 

Heidi öppnade det stadgeenliga mötet med reparationsavdelningen klockan 15:00 den 03/03 i 

Singapore. 

XVI. Närvarande 

Följande personer närvarade: Heidi, Anne, Richard, Nina, Lotta, Zijah, Malin. 

Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Zijah läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. 

XVII. Bordlagda ärenden 

cc) Försenade order 

dd) Mall för fel beskrivningen 

ee) Svenska reparationer 

ff) Sammanställa en lista av liggande krediteringar 

gg) Vem som står för frakten 

hh) Alla reparationer får en annan sändning som skapas vid skapande av plocklista 

XVIII. Nya ärenden 

ii) Försenade order (Richard) 

jj) Svensk reparationsprocess (Zijah)  

kk) Dokument med definitioner för krediteringar och/eller reparationer (BackOffice)  

ll) Kartläggning av process vid reparationer/krediteringar (BackOffice) 

mm) Se över öppna RMA(Nina) 

nn) Bombardier rep.statistik (LO och Backoffice) 

oo) Alla reparationer får en annan sändning som skapas vid skapande av plocklista 

(implementeras f.o.m. 4mars) 

pp) Alla RMA som är status planerat bör ses över och de som inte har orderrader bör 

stängas/makuleras (BackOffice + Nina) 

qq) Rättigheter till rep.killar att ha tillgång till WSE (BackOffice) 

rr) Teknisk support ska skicka till rep.killar mailkonversation mellan slutkunden och 

dem. (Zijah) 

XIX. Mötets avslutande 

Heidi förklarade mötet avslutat 15:35 

Protokollförare:  Zijah 

Justerat av:  Heidi 

 

 

 

 


