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Abstract 

Purpose – The purpose of the study is to investigate possibilities to reduce customer complaints 

through improvement of operational working methods in the process; customer order to 

delivery. In order to achieve this purpose two questions are answered; 

 

1. Which activities affect the causes for customer complaints? 

 

2. Which improvements in the process order to delivery can contribute to reduction of 

customer complaints?  

 

Method – The purpose and questions of the study have been answered based on existing 

theories and empirical data. A theoretical framework focusing on the areas; order to delivery 

and inventory management were established for the study after a literature review. A single 

case study was performed at a distributing trading company in the engineering industry. Data 

collection was performed through interviews, observations and document studies. 

 

Delimitations – The study covers warehousing processes from; goods reception to delivery, 

order to delivery and return flow from customer. The study area is limited to distributors active 

in the engineering industry, where there are limited studies on complaints and its causes. 

 

Findings – The activities which are identified having an impact on the causes for customer 

complaints are; storage, ordering and order picking. The sub activity that should be prioritized 

is acceptance control of goods upon receiving. Communication errors and human factors are 

two recurring causes to customer complains and by standardizing the process and clarifying 

information to the customer, the causes can be prevented. 

 

Implications – A complaint system has just recently been implemented in the company which 

resulted in limited amount of the complaint data and only from a restricted period. The routines 

and procedures for documenting complains are still not well defined resulting in a low number 

of complain codes and only brief notes about the case were available. 
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Sammanfattning 

Syfte – Studiens syfte är att undersöka möjligheter att reducera kundreklamationer genom 

förbättring av operativt arbetssätt i processen kundorder till utleverans. För att besvara syftet 

har två frågeställningar formulerats; 

 

1. Vilka aktiviteter har inverkan på orsaker till kundreklamation?  

 

2. Vilka förbättringar i processen order till leverans kan bidra till reduktion av 

reklamation från kund? 

 

Metod – Studiens syfte och frågeställningar har besvarats med utgångspunkt från existerande 

teorier och empirisk data. Ett teoretiskt ramverk med fokus på områdena; order till leverans och 

lagerhantering upprättades för studien efter en litteraturgenomgång. En enfallstudie 

genomfördes på ett distribuerande handelsbolag inom verkstadsindustrin. Datainsamlingen 

utfördes med observationer, intervjuer och dokumentstudier.  

 

Avgränsningar – Studien omfattar lagerhanteringsprocesser från godsmottagning till 

utleverans, order till leverans samt returflöde från kund. Studiens område avgränsas till 

distributörer verksamma inom verkstadsindustrin där det finns begränsat med studier om 

reklamation och dess orsaker. 

Resultat – De aktiviteter som har identifierats ha en inverkan på orsaker till kundreklamation 

är inlagring, orderläggning och orderplock. Den delaktivitet som bör prioriteras är 

acceptanskontroll av gods vid inleverans. Kommunikationsfel och mänskliga faktorn är två 

återkommande orsaker till kundreklamationer och genom att standardisera processsen och 

förtydliga information till kund kan orsakerna förebyggas. 

Implikationer – Fallföretagets reklamationssystem var nyligen implementerat vilket 

begränsade tidsintervallet och mängd av reklamationsdatan. Arbetssättet kring reklamationerna 

är ännu inte välutvecklad vilket försvårade arbetet då reklamationskoderna är få och endast 

korta anteckningar om ärendet fanns. 

 

Nyckelord – Order till leverans, lagerhanteringsaktiviteter, reklamation, retur, förbättring  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. Vidare 

presenteras studiens syfte och frågeställningarna som formats där efter. Därefter beskrivs studiens 

omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Logistik har länge utgjort en konkurrensfördel för företag som aktivt arbetat med sin 

logistikfunktion (Bowersox, Mentzer, & Speh, 1995). Logistik kan definieras på olika sätt men 

i denna studie används definitionen från Mattson (2004, s. 101): 

 

”Begreppet logistik är ett samlingsnamn för alla de aktiviteter som tillser att material och 

produkter finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt kvantitet. Det kan definieras som planering, 

organisering och kontroll av materialflöden, från råmaterialanskaffning till slutlig 

konsumtion, som syftar till att ge en god leveransservice under beaktande av de kostnader 

och andra uppoffringar som är förknippade med att skapa tids och platsnytta för varor.”  

 

En viktig bidragande faktor till företags prestation är att logistikfunktionen, som säkerställer att 

material-, information- och produktflöden fungerar i försörjningskedjan (Sum, Teo, & Kwan-

Kee, 2001). I en försörjningskedja bidrar logistik till att företag kan tillfredställa marknadens 

önskemål och behov medan marknadsföring fokuserar på marknadens krav (Svensson, 2002).  

Enligt Kotler (1999) påverkas kundnöjdhet av vad köparen har för förväntningar på produkten 

jämfört med vad produkten faktiskt presterar. Nyckeln till kundnöjdhet är att matcha kunders 

förväntningar med företags förmåga att prestera. Nöjda kunder tenderar att återkomma och 

berättar om sin upplevelse för andra. Slack och Lewis (2011) menar att företags arbete anpassas 

för att tillfredsställa marknadens behov vilket grundas i fem prestationsmål; kvalitet, hastighet, 

tillförlitlighet, flexibilitet och kostnad. Beroende på vilket marknadssegment och typ av 

verksamhet, utnyttjas enligt Slack och Lewis (2011) olika prestationsmål och utifrån dem 

utformas olika verksamhetsstrategier. Då konkurrensen på marknaden ökar, har företag börjat 

fokusera mer på arbetsmiljö då det påverkar företags produktivitet, prestation och kvalitet 

(Rowan & Wright, 1994). 

Enligt Kotler (1999) uppstår mest konkurrens runt tjänsterna kring en produkt så som service 

och leverans. Företag som konkurrerar om marknadsandelar med leveranstid väljer att ha en 

utlovad leveranstid vilket påverkar kunders förväntningar, kunder blir nöjda om leverans sker 

inom utlovad leveranstid (Ho & Yu-Sheng, 2004). Kundservice har två huvudsakliga uppgifter 

enligt Schibrowsky och Lapidus (1994), första uppgiften är att minska missnöje hos kund och 

den andra uppgiften är att samla data från reklamation för underlag till 

verksamhetsförbättringar. En studie från Technical Assistance Research Programs (1981) säger 

att missnöjda kunder delar med sig av sin upplevelse till ungefär nio personer, 10 till 15 procent 

av företags försäljningsförluster kan förklaras av dessa missnöjda konsumenter. Tidigare 

forskning visar att majoriteten av missnöjda kunder hellre talar illa om företag än att ta kontakt 

med företaget (Best & Andreasen, 1977; Tschol, 1994).  

Retur av produkter ses ofta som en besvärlig process av kund medan företag ser det som en 

kostnad och tecken på missnöjdhet hos kund (Stock, Speh, & Shear, 2006). Omvänd logistik 

enligt definition av Mattson (2004, s. 119), benämns nu som returflöde, kan användas för att 

påverka ett företags relation till sina kunder positivt. Returflödet är ett oförutsägbart flöde 

eftersom flödet beror på kunders agerande, vilket medför höga hanteringskostnader för företag 

(Horvatha, Autryb, & Wilcox, 2005).  

Missnöje uppstår när en produkt inte lever upp till kunders förväntningar (Kotler, 1999) och 

enligt Schibrowsky och Lapidus (1994) kan företag förebygga missnöjdhet hos kund samt 

utveckla sin verksamhet med hjälp av analys av insamlad data. Ett sätt att samla in dataunderlag 
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är att ha en kundservice där kunder kan komma i kontakt med företaget vilket möjliggör analys 

av insamlad reklamationsdata (Schibrowsky & Lapidus, 1994). Genom analys av 

reklamationsdata kan företag få en överblick över varför kunder är missnöjda och därmed 

förbättra sin verksamhet. Förbättring av verksamhet styrs av vilken verksamhetsstrategi företag 

har och vilka prestationsmål som har prioriterats (Slack & Lewis, 2011). Om kunder kräver 

snabba leveranser, fokuserar företag på att ha snabbhet som prestationsmål och arbetar med 

faktorer som påverkar företagets leveransförmåga. 

1.2 Problembeskrivning 
Bakgrunden belyser vikten av kundnöjdhet då missnöjda kunder leder till försäljningsförluster 

samt att returflödet är oförutsägbart vilket medför höga hanteringskostnader för företag. 

Kostnaden för att hantera en retur är två till tre gånger högre än hantering av en vanlig utleverans 

(Stock, Speh, & Shear, 2006). Det är viktigt att hantering av orderplock utförs korrekt för att 

undvika reklamation från kund. Orderplock är den mest kritiska och prioriterade funktionen i 

en distributionsverksamhet och den mest kostsamma aktiviteten i ett lager (Tompkins, o.a., 

2010). En studie visar att 55 procent av driftkostnader i ett lager kan kopplas till orderplock 

(Drury, 1988) och kostnaden för att inte ha gjort rätt första gången motsvarar 20 procent av 

företagets bruttoförsäljning (Schibrowsky & Lapidus, 1994). Medarbetare måste få goda 

förutsättningar för att utföra sitt arbete, genom att arbeta med arbetsmiljön på en arbetsplats 

leder det till minskad risk för skador och ökad produktivitet (Rowan & Wright, 1994). Kunder 

beställer mer frekvent men mindre per order och detta har bidragit till att orderplock har blivit 

gradvis svårare att planera (Tompkins, o.a., 2010). Flera leveranser leder till ökad transport och 

högre utsläpp vilket påverkar miljön negativ. Enligt Statistiska centralbyrån (2017) utgör 

utsläpp av växthusgaser från transportbranschen som omfattar flyg-, sjö- och marktransport 24 

procent av de totala utsläppen i Sverige. 

Enligt Schibrowsky och Lapidus (1994) kan man genom analys av reklamationsdata få en 

överblick över varför kunder är missnöjda och därmed förbättra verksamheten. En analys visar 

att majoriteten av reklamationsärenden beror på returprocessen, vilseledande 

försäljningsmetoder, produktens kvalitet och prestanda, försening och skador av en leverans 

samt service av produkten (Schibrowsky & Lapidus, 1994).  

Sammanfattningsvis är kundnöjdhet viktigt för företagen och därför är det viktigt att analysera 

vad som har lett till missnöjdhet hos kund. Hantering av returer är en kostsam process och 

genom att förebygga att reklamationer uppstår kan företag minska sina kostnader. Då 

medarbetarna har en stor roll i processen är det viktigt att de har rätt förutsättningar. Idag 

levereras fler order vilket bidrar till högre utsläpp och genom att reducera orsaker till 

reklamation kan företag minska onödiga transporter.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Bakgrund och problembeskrivning har belyst marknadens växande krav på en produkts 

kringtjänster och vikten av att företag levererar rätt produkter i rätt tid till rätt kund för att 

undvika returer. Detta leder till att syftet med denna studie har formulerats enligt följande:  

Att undersöka möjligheter att reducera kundreklamationer genom förbättring av operativt 

arbetssätt i processen kundorder till utleverans.  
 

För att besvara syftet har det brutits ner i två frågeställningar. Genom att kategorisera orsaker 

till kundreklamation kan koppling till aktiviteter i kundorder till leverans (OTD) urskiljas. 

Därmed är första frågeställningen: 

 

- Vilka aktiviteter har inverkan på orsaker till kundreklamation?  
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Efter att ha besvarat första frågeställningen kan aktiviteter kopplas till orsaker och därmed 

kan potentiella rotorsaker till varför en reklamation uppstår identifieras. Utifrån dataanalysen 

kommer förbättringsförslag ges vilket resulterar i studiens andra frågeställning:  

 

- Vilka förbättringar i processen OTD kan bidra till reducering av kundreklamationer? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien omfattar lagerhanteringsprocessen inom fokalföretag vilket är ett företag och dess inre 

verksamhet från godsmottagning till utleverans, OTD samt returflöde från kund. Denna 

avgränsning är gjord då det fysiska flödet från leverantör inte kan påverkas eller förändras på 

kort sikt av företag. Studiens område avgränsas till distributörer verksamma inom 

verkstadsindustrin där det finns begränsat med studier om reklamation och dess orsaker. I denna 

marknad är produktfunktionalitet viktig då det ofta rör sig om kritiska artiklar för kundens egna 

produktionskapacitet. Estetisk design så som färg tas inte i hänsyn vid orderläggning då det inte 

prioriteras av kunden. 

Trots att ekonomiska och miljömässiga aspekter kan ha en påverkan på reklamationer har inte 

dessa studerats. Sociala aspekter vilket omfattar förutsättningar för medarbetare och kund har 

studerats. Kunders förutsättningar vid orderläggning har studerats ytligt för bedömning om 

kunder får tillräckligt med information för att lägga en order korrekt. Illustration av studiens 

avgränsning återfås i Figur 1.  

 

Figur 1 Studiens avgränsning 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd med ett antal övergripande rubriker numrerade ett till sex, i 

innehållsförteckningen fås en överblick över strukturen. Varje kapitel inleds med en ingress 

som är en kortare beskrivning av kapitlets innehåll.  

Kommande kapitel kommer behandla metod och genomförande där läsaren får en inblick i de 

valda tillvägagångssätten som används för att besvara frågeställningarna. I kapitlet kommer 

även studiens validitet och reliabilitet diskuteras under avsnittet trovärdighet. 

I kapitel tre återfinns studiens teoretiska ramverk som använts tillsammans med empirin för att 

besvara frågeställningarna. Här presenteras ett resultat av den litteraturgenomgång som gjorts 

och är en sammanställning av existerande teorier som bedöms vara relevanta för studien.  

I kapitel fyra återges empiriska underlag som samlats in under fallstudien. I efterföljande kapitel 

kommer innehållet i det empiriska underlaget att analyseras med det teoretiska ramverket. I 

kapitel sex sammanfattas och diskuteras studien och dess resultat, och förslag till vidare 

forskning ges. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en överskådlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens ansats, 

design och val av fallstudie. Därefter beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 

med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Första frågeställningen delas upp i två steg, där första steget behandlar orsaker till reklamation 

och det andra steget aktiviteter i processen OTD. För att besvara det första steget av 

frågeställningen har en dokumentstudie genomförts. Dokumentstudien bestod av 

reklamationsdata som har analyserats och utifrån det har orsaker till reklamationer identifierats, 

vilket möjliggör kategorisering av orsaker. Det andra steget av frågeställningen har besvarats 

genom observationer och intervjuer. Genom observationer har aktiviteter identifierats och 

intervjuer har genomförts för att få fler infallsvinklar på aktiviteterna. Genom att ha 

kategoriserat orsaker och identifierat aktiviteter har härledning av aktiviteter till orsaker gjorts. 

Den andra frågeställningen behandlar möjliga förbättringar som kan leda till reduktion av 

reklamationer genom att förebygga dess orsaker. För att besvara andra frågeställningen har 

vidare datainsamling på samma fallföretag genomförts. Intervjuer och observationer har 

genomförts för att få ett bra underlag till förbättringsförslagen. Genom observationer kan 

förbättringsmöjligheter i OTD-processen upptäckas och genom intervjuer med anställda som 

är involverade i processen, har en djupare förståelse erhållits.  

2.2 Arbetsprocessen 
Studiens arbetsprocess kan delas in i övergripande aktiviteter, i Figur 2 kan aktiviteterna på en 

månadsbasis följas.  

 

Figur 2 Studiens arbetsprocess 

Aktiviteterna litteraturgenomgång, fallstudie och analys av data kommer att behandlas 

utförligare och motiveras i separata avsnitt. Rapportskrivning sker löpande under hela perioden 

och avslutas med en presentation och framläggning av studien. Regelbundna möten med 

handledaren har bokats in under arbetets gång för diskussion och kontinuerlig feedback. 

2.3 Ansats 
Studiens syfte och frågeställningar har besvarats med utgångspunkt från existerande teorier och 

empirisk data. Generella principer och befintlig teori som har värde för studien presenteras i ett 

teoretiskt ramverk.  

Enligt Patel och Davidsson (2011) används en kombination av både kvalitativ och kvantitativ 

datainsamling för att undersöka ett problem från flera olika infallsvinklar. Kvalitativ data kan 

ses som verbal data och samlas in vid intervjuer och blir primärdata i denna studie. Kvantitativ 

datainsamling är mätbar data som samlas in vid fallstudie, exempelvis dokument och statistik 

från företag.  
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En kombination av kvantitativ och kvalitativ datainsamling ansågs lämplig på grund av studiens 

frågeställningar. Kvantitativ datainsamling har använts för analys och kategorisering av 

reklamationsdata. Genom kategorisering har orsaker till reklamationer blivit tydligare och 

därmed lättare att använda i studien. Kvalitativ datainsamling genom intervjuer har använts för 

en djupare förståelse, validering av observationsdata och för att få fler infallsvinklar till studien. 

Genom observation fås en förståelse och genom att bekräfta med kvalitativ data blir empirin 

mer tillförlitlig och en bättre analys kan genomföras.   

I kapitlet Analys har insamlad data ställts mot teori och efter analys har ett resultat formats. 

Detta arbetssätt upplevs av författarna vara en deduktiv ansats, som enligt Patel och Davidsson 

(2011) innebär att existerande teorier bevisas i ett nytt enskilt fall.  

2.4 Design 
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet behövdes förståelse för hur 

operativt arbetssätt i OTD är kopplat till reklamationer. Fallstudie valdes som 

undersökningsmetod för att kunna studera samspelet i ett verkligt system och har genomförts 

för att kunna samla in empirisk data till studien, dels via deltagande och passiva observationer, 

intervjuer, dokumentstudier och dataanalys. Merriam (2010) menar att en fallstudie kan 

användas för att ta bort felaktiga slutsatser, samt att anställdas åsikter och synsätt kan fångas. 

Enligt Yin (2007) är fallstudie lämplig då flera datainsamlingstekniker används vilket skapar 

god metodtriangulering. En fallstudie har ansetts lämplig för studien då frågeställningarna krävt 

förståelse för hur aktiviteter i en process påverkar varandra. Enligt Patel och Davidsson (2011) 

är fallstudie lämpligt när man studerar processer och förändringar.  

Studiens frågeställningar gör en enfallstudie lämplig då processerna behöver studeras 

upprepande gånger för att adressera rutiner, få nödvändig kunskap om processen och därmed 

har endast ett företag studerats. Yin (2007) menar att enfallsstudie är lämplig när ett fall behöver 

studeras upprepade gånger för att upptäcka enstaka eller återkommande händelser. Vid 

enfallsstudien kommer analysenheten bestå av processerna OTD, returflöde och inlagring. 

Enligt Yin (2007) kan enheter som är sammankopplande inte ses som avskilda analysenheter. 

2.4.1 Val av fallföretag 

Med tanke på dagens krav på snabba leveranser är det viktigt för företag som har 

leveranshastighet som prestationsmål att ha processer som kan leva upp till kundens krav. Det 

fallföretag som valts bedöms lämplig för studien eftersom kärnverksamheten är distribution och 

de jobbar ständigt för att förbättra sina prestationsmål; kvalité och hastighet. Företaget har 

tydliga processer som underlättar studien. Förståelse för orsaker till reklamation kan då vara i 

fokus vilket gör att aktiviteter i OTD och lagerhantering kan kopplas till orsaker. 

2.5 Litteraturgenomgång 
En litteraturgenomgång har gjorts för framtagning av ett teoretiskt ramverk som i sin tur skapar 

ett underlag för analys. Vetenskapliga artiklar har använts för att besvara studiens syfte då 

empirisk data sätts i relation till teori. Sökmotorn Primo användes inledningsvis för att skapa 

en större förståelse inom studiens område och vidare användes Proquest för inhämtning av 

vetenskapliga artiklar. Sökningar i Proquest sorterades efter relevans och urval av artiklar 

skedde utifrån relevans till studien och artiklars aktualitet. Alla sökningar har avgränsats till 

artiklar som är publicerade i journaler och därmed granskade, vilket ökar kvalitén på det 

teoretiska ramverket som formats. De flesta vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska och 

därav söksträngarna som presenteras i Tabell 1. Genom att granska referenser i relevanta artiklar 

har även andra vetenskapliga artiklar hittats.  
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Tabell 1 Söksträngar 

 

2.6 Datainsamling 
Fallstudien bestod av observationer, intervjuer, dataanalys och dokumentstudie, respektive 

metod beskrivs mer utförligt i enskilda avsnitt.  

2.6.1 Observationer 

Både passiva och deltagande observationer har genomförts, både före och efter intervjuer med 

olika syften. Passiva observationer genomfördes för att skapa en helhetsbild av verksamheten 

och förstå medarbetares arbetssätt och rutiner. Genom deltagande observationer har en djupare 

förståelse för arbetssätt, arbetsmiljö och ett perspektiv på orderplock och inlagring erhållits. 

Deltagande observationer ger en direkt inblick i medarbetares arbetssätt och arbetsmoment som 

blivit rutiner för anställda kan upptäckas. Observationer gjorda efter intervjuerna användes för 

att bekräfta information som erhållits från intervjuerna med anställda och för att skapa 

helhetsbild över potentiella orsaker. Genomförda observationer har sammanställts i Tabell 2. 

Tabell 2 Genomförda observationer 

2.6.2 Dokumentstudier 

Dokumentstudier har gjorts på Trustpilot, som är ett recensionsprogram av en tredjepart, samt 

fallföretagets reklamationsdata, hemsida, arbetsmiljöpolicy och returpolicy, vilket har 

sammanställts i Tabell 3 och beskrivs nedan.  

Tabell 3 Dokumentstudier 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 

2017-03-20 Analys av reklamationsdata Strukturerad 2h 

2017-03-20 Trustpilot Strukturerad 0,5h 

2017-03-31 Hemsidan Ostrukturerad 0,5h 

2017-03-31 Arbetsmiljöpolicy Strukturerad 1h 

2017-03-31 Returpolicy Strukturerad  1h 

 

Analys av reklamationsdata: En analys av fallföretagets reklamationsdata från oktober 2016 

till och med 20 mars 2017 har gjorts genom att extrahera information från företagets 

Söksträng Träffar Relevanta

All(analysis AND "warehouse operations") 8 1
All("competitive advantage" AND complaint) 24 1

All("competitive advantage" AND returns AND product AND manage*)  38 1

All(warehouse AND "order picking" AND performance 18 1
All(ergonomics AND business) 87 1

Effectiveness AND "warehousing operations" 72 1

All(effective* AND warehousing AND operations) 21 1
All("reverse logistics" AND time ) 47 2

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 

2017-03-21 Orderplock Passiv 1h 

2017-03-21 Inlagring Passiv 1h 

2017-03-22 Orderplock  Deltagande  7h 

2017-03-23 Inlagring Deltagande  7h 

2017-03-24 Orderplock Deltagande 1h 

2017-03-27 Ordermottagning Passiv 2h 

2017-03-28 Returer Passiv 2h 

2017-03-29 Orderplock Deltagande 2h 

2017-03-29 Inlagring Deltagande 2h 
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affärssystem till Excel där data sammanställdes i en tabell. Där valdes reklamationskod i 

kolumn och reklamationsnummer i rader med antal som värden. Reklamationskod fylls i av 

returansvarige som även skriver en anteckning om reklamationen i affärssystemet. Utifrån 

angiven reklamationskod sorterades reklamationerna och vilken kod som var mest frekvent 

kunde avläsas. Därefter genomgicks alla anteckningar inom en reklamationskod, information 

sammanställdes i en tabell och potentiella grundorsaker till respektive reklamationskod 

kategoriserades i ett fiskbensdiagram, se Figur 7. Därefter gjordes en kategorisering utifrån 

anteckningarna utan hänsyn till företagets reklamationskoder vilket gav en mer detaljerad 

kategorisering av reklamationsorsakerna, se Tabell 8.  

Trustpilot: Fallföretaget använder sig av Trustpilot, som är ett recensionsprogram som fylls i 

av kunder som beställt via webshopen. Recensionerna är kopplade till verifierade order och 

därför kan kunder som använt en annan kanal inte lämna en recension. Recensioner mellan 

oktober 2016 och 20 mars 2017 har studerats för att få synpunkter från kunder. Denna period 

valdes för få kunders åsikter från samma period som reklamationsdatan. De anses viktiga för 

att få en uppfattning av kunders upplevelse av både hemsidan och företagets service. En 

sammanställning av kundernas recensioner har använts som en infallsvinkel vid analys, se 

Tabell 7. 

Arbetsmiljöpolicy: Genom granskning av fallföretagets arbetsmiljöpolicy har en förståelse för 

hur fallföretaget arbetar med arbetsmiljö erhållits. Denna förståelse har även beaktats vid 

observationerna för att få en förståelse för medarbetarnas förutsättningar. 

Returpolicy: På hemsidan står villkor för reklamation och retur vilket kunden godkänner i 

samband med köp. Dessa villkor har granskats för att se vilken information kunden får när 

reklamation görs via hemsidan. 

Hemsidan: Hemsidans funktioner undersöktes för att få en förståelse för kunders 

förutsättningar vid orderläggning. Syftet med detta var att se om informationen var tydlig och 

om det var lätt att navigera på fallföretagets hemsida. 

2.6.3 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes med anställda involverade i OTD- och returflödet för att kunna 

komplettera data från observationerna och få flera olika infallsvinklar. Intervjuerna var 

semistrukturerad och genomfördes med stöd av intervjuguide, se Bilaga 1. Val av intervjuobjekt 

har baserats på om hen har en direkt koppling till OTD, inlagring eller returflödet för att fånga 

upp faktorer som kan påverka flödet som inte upptäcks under observation. Då förståelse för 

processerna redan erhållits från observationerna gjordes kortare intervjuer för att enbart 

komplettera med en annan infallsvinkel samt bekräfta observationsdata. En intervju med VD 

har gjorts för att få en förståelse för verksamheten och för att få ytterligare ett perspektiv. En 

sammanställning av intervjuer kan ses i Tabell 4. 

Tabell 4 Genomförda intervjuer 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 

2017-03-24 Utleverans Ansvarige för 

orderplock och 

utleverans 

Semi-Strukturerad 0,25h 

2017-03-24 Godsmottagning  Ansvarig för 

godsmottagning och 

inlagring 

Semi-Strukturerad 0,25h 

2017-04-04 Verksamhet VD Semi-Strukturerad 0,33h 

2017-04-04 Ordermottagning/kundservice/ 

Retur & reklamation 

Ordermottagare Semi-Strukturerad 0,25h 
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2.7 Dataanalys 
Först gjordes en litteraturgenomgång för att bygga upp ett teoretiskt ramverk med existerande 

teorier relevanta för studien. Det teoretiska ramverket utgjorde grunden vid utformande av 

fallstudien där empirisk data insamlades exempelvis vid utformning av intervjufrågor. För att 

besvara frågeställningarna och därmed uppfylla studiens syfte har insamlad data ställts mot 

existerande teorier. En överblick över studiens process samt en mer detaljerad överblick över 

dataanalysen kan ses i Figur 3. 

Analys av första frågeställningen har skett i två steg där första steget var att jämföra orsaker 

som tas upp i teorier med de från datainsamlingen. Först har en mer detaljerad kategorisering 

av reklamationsorsaker gjorts utifrån anteckningarna i reklamationsärendena. Därefter har detta 

jämförts med teorin. Utifrån jämförelsen kan orsaker som både finns i teori och empiri ses. 

Orsakerna i empirin har bedömts trovärdiga och har därmed använts i vidare analys. För att få 

ut vilka orsaker man ska fokusera på gjordes ett paretodiagram. Utifrån diagrammet lades fokus 

på de fem orsakerna med störst andel då de tillsammans motsvarade 90 procent av 

reklamationerna, anledningen till detta var att täcka in olika orsaker då den största orsaken kan 

innehålla flera orsaker. Andra steget var att koppla aktiviteter i processerna OTD samt 

lagerhantering till de fem orsakerna från förgående steg. Detta gjordes genom att alla aktiviteter 

i OTD genomgicks utförligt och de aktiviteter som inte har en påverkan på reklamationerna 

förkastades. I andra frågeställningen genomfördes en process Failure mode effect analysis 

(FMEA) på de aktiviteter som har inverkan på reklamationer. Där har aktiviteterna brutits ned 

i delaktiviteter för att få en mer detaljerad analys. I FMEA används tre faktorer; allvarlighet 

(A), sannolikhet (S) och upptäckbarhet (PD) vilket mulipliceras ihop för att räkna fram ett risk 

priority number (RPN), som visar vilka risker som bör prioriteras. Därmed kan delaktiviteter 

med högst RPN identifieras och förbättringsförslag ges för att förebygga dem. FMEAn har 

granskats av VDn på fallföretaget som har erfarenhet av FMEA och en diskussion har förts över 

bedömningen av riskerna, vissa justeringar gjordes under mötet. 

 

Figur 3 Överblick över processen dataanalys 
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2.8 Trovärdighet 
Olika datainsamlingsmetoder som intervjuer, dokumentstudier, deltagande och passiva 

observationer har använts, vid analysen har den empiriska datan vägts samman och flera 

infallsvinklar har fåtts. Ett flertal källor användes vid insamling av den empiriska datan för att 

bekräfta datan vilket styrker källors trovärdighet (Patel & Davidson, 2011). Genom 

källtriangulering vilket innebär att flera källor bekräftar informationen kan informationens 

trovärdighet säkras under studien och detta medför även att studiens trovärdighet stärks. 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp för trovärdighet av en studie (Patel & Davidson, 

2011).  

2.8.1 Reliabilitet  

Genom beskrivning av studiens tillvägagångssätt i metodkapitlet kan studiens genomförande 

återskapas. Innan varje intervjutillfälle har noggrann planering av frågor genomförts och roller 

har varit förbestämda.  Intervjuer har spelats in och transkriberats för att viktig information inte 

ska riskera att gå förlorad. Intervjuerna hölls efter observationer för att bekräfta insamlad data 

vilket gjorde att förståelsen för processerna inte var påverkad av anställdas åsikter.  

Observationer har gjorts vid flera tillfällen för att kunna urskilja slumpmässiga avvikelser. 

Passiva observationer gjordes för att se hur medarbetarna arbetade under normala förhållanden. 

2.8.2 Validitet  

Validitet kan delas upp i intern och extern validitet (Yin, 2007). Intern validitet innebär att 

resultatet från studien stämmer överens med verkligheten och att man verkligen mäter det man 

har syfte att mäta (Merriam, 2010). Ett tydligt syfte har formulerats utifrån en bakgrund och 

problembeskrivning vilket gör att intern validitet säkerställs. En avgränsning av studien har 

gjorts och detta möjliggör att fokus kan ligga på ett specifikt undersökningsområde. Flera 

datainsamlingstekniker har använts vid utförande av studien vilket stärker den inre validiteten.  

Extern validitet syftar till hur väl studiens resultat kan generaliseras (Merriam, 2010), resultat 

från en enfallstudie är svårare att generalisera än från en flerfallstudie (Yin, 2007). En 

enfallstudie har valts att göras och genom att utgå ifrån existerande teorier och data kan extern 

validitet stärkas men resultatets generaliserbarhet är fortfarande begränsad.  

2.8.3 Etisk övervägande 

Vid genomförande av studien har etiska överväganden enligt vetenskapsrådets riktlinjer (2002) 

gjorts vid utformning av intervjufrågor, metodval och i skrivandet av rapporten. Sekretess råder 

på visst material på fallföretagets begäran för att känslig information inte ska bli tillgänglig för 

konkurrenter eller obehöriga. Vd:n på fallföretaget kommer att läsa rapporten efter att studien 

är genomförd för att kontrollera att inte känslig information skrivits. Alla personer inom 

fallföretaget fick veta studiens syfte och alla hade rätt att ställa ytterligare frågor vid oklarheter. 

Intervjuerna som genomförts användes enbart i syfte att besvara studiens syfte och personerna 

kommer inte benämnas med namn. De personer som intervjuats blev tillfrågade och hade rätt 

att inte delta utan konsekvenser.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger först en förklaringsansats och sedan en teoretisk grund  för att besvara studiens syfte och 

dess frågeställningar. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka aktiviteter har inverkan på 

orsaker till kundreklamation?” beskrivs kundservice, returflöde, OTD och 

lagerhanteringsaktiviteter i det teoretiska ramverket. Det är ett företags kundservice som är i 

kontakt med kunder och är därmed en viktig funktion för hanteringen av kundklagomål 

(Fornell, 1981; Fornell & Wernerfelt, 1987). Returflöden är en betydelsefull del i arbetet 

eftersom det är flödet som sker efter att en kundreklamation gjorts. OTD behandlas då det är en 

central del i denna studie. Teori om lagerhanteringsaktiviteter är också viktig då dessa 

aktiviteter påverkar reklamationer och en process där rotorsaker till reklamation kan 

identifieras.  

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka förbättringar i processen 

OTD kan bidra till reduktion av reklamation från kund?” beskrivs arbetsmiljö, kognitiva 

aspekter, lagerhanteringsaktiviteter, faktorer som påverkar processer och konkurrensfaktor. 

Arbetsmiljö som omfattar den fysiska, sociala och organisatoriska aspekten, handlar om att bra 

förutsättningar för arbetare ges på en arbetsplats. Lagerhanteringsaktiviteter är väsentligt även 

i denna frågeställning då aktiviteter påverkar reklamationer. Konkurrensfaktorer beskrivs på 

grund av att de påverkar en verksamhets strategi, hur arbetsrutiner och arbetssätt är utformade 

efter dessa på företag. Faktorer som påverkar processer behandlar olika problem som kan 

påverka processer och hur man ska förebygga dem. 

3.2 Lagerhanteringsaktiviteter 
En betydande del av ett företags logistiksystem är lagerverksamhet (de Koster, Le-Duc, & 

Roodbergen, 2007) som innebär fysisk lagring och hämtning av material (Gunasekaran, Marri, 

& Menci, 1999). Att bedriva lager är ofta kostsamt då det innebär investeringar och 

driftkostnader (de Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007). Det har också en direkt påverkan på 

ett företags effektivitet (Gunasekaran, Marri, & Menci, 1999). De viktigaste aktiviteter som 

sker inom ett lager enligt Tompkins et al (2010) är godsmottagning, inspektion och 

kvalitetskontroll, ompaketering, inlagring, lagring, orderplockning, paketering, 

ackumulering/sortering och utleverans. I Figur 4 återfinns en överblick över aktiviteterna och 

flödet mellan dem. 

 

Figur 4 Vanliga lagerhanteringsaktiviteter och flöde inspirerad av Tompkins et al. (2010). 

När gods anländer till ett företag, inkommer det till godsmottagningen där det antingen 

lagerförs eller skickas vidare till kund (de Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007; Tompkins, 
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o.a., 2010). I samband med lossning av gods sker en kvalitetskontroll för att försäkra sig att 

man har mottagit rätt produkt i rätt kvantitet och skick. Aktiviteten inspektion och 

kvalitetskontroll fanns inte med i Tompkins et al (2010) tidigare upplagor men har tillkommit i 

den senaste upplagan. Enligt Gunasekaran, Marri och Menci (1999) har kvalité en växande roll 

i dagens processer. Efter genomförd kontroll sker ompaketering av gods som kommer i stora 

batcher eller i pallar tillsammans med andra produkter. Detta beror på att hanteringen av enheter 

blir lättare i lager då de är mindre (Tompkins, o.a., 2010). Vid inlagring hanteras och placeras 

godset på given lagerplats (de Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007; Tompkins, o.a., 2010). 

Detta är en kritisk aktivitet eftersom effektivitet och kostnad av intern hantering påverkas av 

planering av lagerplatser (de Koster & Gong, 2011). Genom att placera godset strategiskt kan 

antal förflyttningar minimeras och därmed kan risken för att skada godset under hantering 

minskas (Tompkins, o.a., 2010). Orderplock sker när en kund har lagt en order, då skapas en 

plockorder där plockaren får information om artikelnummer, artikelnamn, lagerplats och antal 

(Tompkins, o.a., 2010). Det finns olika typer av orderplockssystem: automatiserad, manuell 

eller kombination av båda (de Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007). Manuella orderplock är 

mest förekommande inom ett lager. Tompkins et al (2010) menar att felaktigheter vid manuellt 

plockarbete kan uppstå, exempelvis plock av fel produkt eller kvantitet, vilket påverkar utfallet 

av orderplock. Utleverans är den sista aktiviteten i lagerhantering inom företaget innan ordern 

når kund. Innan ordern skickas ut måste fraktsedlar och andra behövliga dokument skrivas ut. 

Därefter ska ordern kontrolleras, paketeras, vägas och sorteras beroende på vart den ska. Vid 

utleverans är det viktigt att rätt produkt skickas till rätt kund vid rätt tillfälle för att uppnå 

kunders förväntningar (de Koster & Gong, 2011). 

3.3 OTD-process 

Enligt Mattsson (2004) är OTD processen från ett logistiskt perspektiv en av de viktigaste 

processerna i en distributionsverksamhet (Forslund, Jonsson, & Mattsson, 2009). Processen kan 

delas in i fyra delprocesser: 

 Orderläggning från kund börjar med att kunden inser att ett behov finns och slutar när 

en köporder når företag. 

 Leverans från företag startar när köpordern når företaget och avslutas när ordern är 

plockad och redo för utleverans. Se orderplock i avsnitt 0 för detaljerad beskrivning. 

 Transportprocessen omfattar från att en order är färdig för utleverans till avlämning hos 

kund. 

 Godsmottagning omfattar mottagen order till att den är tillgänglig för användning. 

3.4 Konkurrensfaktor 
Enligt Slack och Lewis (2011) kan konkurrensfaktor definieras som en faktor som hjälper 

företag att nå önskad position på marknaden. Olika konkurrensfaktorer innebär olika 

prestationsmål och beroende på vad kunden värdesätter behöver företag prestera inom de 

områdena för att kunna konkurrera med andra företag och uppfylla kundens behov. Fem 

prestationsmål (Slack & Lewis, 2011) är; 

Kvalitet innebär att leverera rätt kvalitet där kvalité definieras som att möta krav som ställs på 

produkten eller tjänsten. Mätning av ett företags kvalitet kan göras genom att beräkna antal 

defekta varor eller tjänster, kundklagomål, omarbetning eller kassationer.  

Hastighet är den tid från att en process startar till att den slutar, processer kan vara OTD eller 

interna. Ett företag som arbetar med hastighet för att konkurrera på marknaden bör ha snabba 

genomströmningstider, låga bearbetningskostnader, lite kö och lager för att skapa korta 

leveranstider och snabba svar på förfrågningar.  
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Tillförlitlighet är kopplad till leveranshastighet och innebär att leveranser ska vara pålitliga och 

ske vid överenskommen tid. 

Flexibilitet handlar om företagets förmåga att kunna justera vid förändrade förutsättningar. Hur 

mycket och hur snabbt ett företag kan anpassa sig.  

Kostnad innebär effektivt hushållande av resurser. Företag som inte konkurrerar med pris är 

ändå intresserade av att hålla kostnader låga genom att effektivt arbeta med sina resurser. 

Ett företags verksamhet påverkas både internt och externt av vilka konkurrensfaktorer som 

används, detta märks tydligt externt då utfallet är specifikt (Slack & Lewis, 2011). Det interna 

resultatet är svårare att se eftersom de är beroende av interna faktorer. Om ett företag 

konkurrerar med hastighet är det en fördel för de kunder som värderar kort leveranstid högt och 

därmed kommer företag behöva utveckla deras processer utifrån kravet på hastighet.  

3.5 Kundservice  
Kundserviceär en viktig funktion  förr hantering av kundklagomål (Fornell, 1981; Fornell & 

Wernerfelt, 1987) och kan delas in i två delar: hantering av individuella anmälningar och analys 

av anmälningarna. Vid individuell anmälning försöker företaget minimera skadan omgående 

för att reducera kundens missnöje (Fornell & Westbrook, 1984).  

3.5.1 Reklamation   

Syftet med hantering av inkomna kundärende till kundservice är att identifiera generella 

problem som är återkommande och finna grundorsak till problemen för att reducera eller 

eliminera dem (Fornell & Wernerfelt, 1988). En analys gjord av Schibrowsky och Lapidus 

(1994) visar en procentuell fördelning av ämnen i kundärenden vilket återfinns i Tabell 5. 

Köparen tenderar att göra stora köp vid osäkerhet för att senare returnera de artiklar som inte 

uppnår specifikationerna som köparen har (Foscht, Ernstreiter, Maloles, Sinha, & Swoboda, 

2013). 

Tabell 5 Kundärende till kundservice inspirerad av (Schibrowsky & Lapidus, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt en enkätundersökning av Foscht et al (2013) där orsaker till retur undersöktes påvisades 

sambandet mellan vissa variabler och följande faktorer: ouppfyllda förväntningar, fel av 

företaget och produktstorlek. Faktorer och variablerna återfinns i Tabell 6. 
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Tabell 6 Samband mellan faktorer till retur och variabler som påverkar,  inspirerad av Foscht et al 

(2013) 

 

3.6 Returflöde 
Enligt Daugherty, Autry och Ellinger (2001) kan hantering av returer förbättra service till kund 

men är en stor kostnad och inte lönsamt för företag (Jack, Powers, & Skinner, 2010). Däremot 

har det blivit en nödvändighet för företag på grund av mer krävande kunder vilket resulterar i 

fler returer. En produkt som returneras kan antingen lagerföras igen och därmed skapa nytt 

värde för produkten eller kasseras vilket blir en förlorad intäkt (Jack, Powers, & Skinner, 2010).  

Hantering av returer är kostsamt för företag på grund av kostnaden för arbete i samband med 

returer samtidigt som det kan leda till förbättrad kundnöjdhet (Jack, Powers, & Skinner, 2010). 

Enligt Jack, Powers och Skinner (2010) bör återförsäljare fokusera på interna resurser och 

bakomliggande processer vid returhantering och se till att det sker på ett effektivt sätt. Företag 

väljer att använda tredjepartslogistik för att dra nytta av effektivare returprocesser vilket bidrar 

till minskade kostnader vid returhantering.  

Produktreturer kan enligt Stock, Speh och Shear (2006) delas in två grupper; kontrollerbara 

returer och okontrollerbara retur. Returer som är kontrollerbara är ett resultat av antingen 

problem, svårigheter eller fel från säljaren eller köparens sida. Faktorer till dessa returer är 

kontrollerbara och minskas eller elimineras genom förbättringar gällande exempelvis OTD, 

produkthantering och lagring. Returer av felbeställningar som beror på fel storlek eller färg kan 

motverkas genom att katalogen förbättras med mer information. Produkter som är returnerade 

på grund av skada kan förebyggas genom en kombination av förbättrad hantering, transport, 

lagring av produkter och bättre förpackning. Många företag jobbar med symtomen till 

problemen och inte rotorsaken vilket gör att problemet kvarstår. Okontrollerbara returer är 

returer som inte kan bli eliminerade av företaget på kort sikt och är oundvikliga.  

3.7 Kognitiv aspekt 
Korttidsminnet som nu benämns arbetsminne är den del av minnet som används när en uppgift 

utförs. Efter sju sekunder har hälften av informationen glömts bort, detta är praktiskt då all 

information inte behöver lagras i långtidsminnet (Helander, 2006). Enligt Helander (2006) 

hävdar George A. Miller (1956) att arbetsminnet enbart kommer ihåg 7±2 chunks, som är 

enheter av information exempelvis siffror eller tecken. Arbetsminnet uppdateras konstant för 

att få med nuvarande information och hälften av minnena är ersatta inom tre till fyra sekunder. 

Detta är en stor sårbarhet när man bearbetar information.  

Vidare skriver Helander (2006) att sekvenser som delas in i mindre grupper gör det lättare att 

sortera informationen och därmed lättare att komma ihåg det. Vid utformning av postnummer 

och telefonnummer skrivs de i grupper om två eller tre tecken för att göra det lättare att minnas.  
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3.8 Faktorer som påverkar processer  
Faktorer som påverkar en process kan delas upp i individberoende och systemberoende problem 

som analyseras och löses på olika sätt (Sörqvist, 2004). Kriterier för att ett problem ska klassas 

som individberoende problem är; personen i fråga måste veta vad den ska göra, ha tillgång till 

nödvändig information för att kunna påverka sitt resultat och få feedback på sitt arbete. Uppfylls 

inte kriterierna är problemet systemberoende vilket innebär att problem beror på faktorer som 

arbetsmetoder, hjälpmedel, utrustning eller brister i verksamheten. Juran & Godfrey (1999) och 

Deming (1986) påstår att 80–90 procent av problem som uppstår i en organisation är 

systemberoende och utgör därmed en viktig del i kvalitetsarbete. Det är viktigt att förstå att det 

ofta är verksamheten och inte enskilda individer som misslyckas (Sörqvist, 2004). 

 

Sörqvist (2004) skriver att vid systemberoende problem kan olika tillvägagångssätt användas, 

främst analytisk och innovativ problemlösning. Analytisk problemlösning innebär arbete på ett 

logiskt sätt och utgår från problemets symtom för att identifiera bakomliggande orsaker till 

problem och ger lämpliga åtgärder. En innovativ problemlösning innebär att utifrån ett kreativt 

nytänkande försöka finna lösning på problemet genom benchmarking och användning av ny 

teknik etc.  

 

Enligt Juran & Godfrey (1999) är individberoende problem relaterade till medarbetarna vilket 

gör dem svåra att lösa och dessa kan delas in i; ofrivilliga fel, metodfel, medvetna fel samt 

kommunikationsfel.  

 

Ofrivilliga fel kan beskrivas som den mänskliga faktorn, att fel uppstår utan att individen är 

medveten om det. Det är svårt att hitta en orsak till problem då det i grunden är slumpmässiga 

fel, istället bör en arbetsplats utformas för att förebygga och eliminera att fel uppstår. Enligt 

Juran & Godfrey (1999) och Sörqvist (2004) kan reduktion av ofrivilliga fel ske genom att 

eliminera felmöjligheter, säkra kommunikation, öka upptäcktssannolikhet och minska 

feleffekter etc.  

 

Metodfel uppstår vid utförande av arbete och beror på det arbetssätt individer har utvecklat. 

Individer kan använda olika tekniker för att genomföra sitt arbete vilket leder till skillnader i 

resultat. Genom att identifiera de bästa arbetssätten och utforma ett standardiserat arbetssätt kan 

metodfel hanteras.  

 

Medvetna fel innebär att individer gör fel eller fattar fel beslut avsiktligt och kan uppstå om en 

individ inte trivs, mår bra, bristande motivation eller är slarvig. För att minska medvetna fel bör 

en organisation göra regelbundna kontroller av arbete, ha bättre kommunikation, motivera och 

ge stöd till anställda.  

 

Kommunikationsfel beror på att informationsöverföring är bristfällig, helt utesluten, 

information förbises eller tolkas felaktigt. Vidare skriver Juran & Godfrey (1999)  och Sörqvist 

(2004) att behovet av effektiv kommunikation ökar ständigt och är mycket viktigt i dagens 

verksamheter. Genom att fastställa informationsbehov, standardisera och säkra språket, välja 

lämpliga informationskanaler och säkerställa att mottagaren förstår kan kommunikationsfel 

hanteras. Enligt Smith (2001) är kommunikationsförmåga främsta anledningen till hindrande 

av kunskapsutbyte inom företag. Kunskap kan delas in i underförstådd och uttryckt kunskap. 

Underförstådd kunskap syftar på den kunskap gällande hur saker fungerar baserat på erfarenhet 

och praktik. Uttryckt kunskap är kunskap som är lagrad i någon form av dokument eller 

informationssystem.  

3.9 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverket (2016) definierar arbetsmiljö som förhållanden på en arbetsplats och 

omfattar sociala, organisatoriska samt fysiska förhållanden som alla är sammanlänkande. 

Fysisk arbetsmiljö är lättare att förstå eftersom det är mer konkret jämfört med organisatoriska 
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och sociala arbetsmiljön. Organisatoriska arbetsmiljön är en kombination av hur arbetet ordnas, 

styrs, kommuniceras och hur beslutsfattande fungerar medan den sociala arbetsmiljön omfattar 

samverkan och relationer med personer omkring en. 

I föreskriften AFS 2015:4 (Arbetsmiljöverket, 2015, s. 6) definieras organisatorisk arbetsmiljö 

som ”Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar 1. ledning och styrning, 2. 

kommunikation, 3. delaktighet, handlingsutrymme, 4. fördelning av arbetsuppgifter och 5. krav, 

resurser och ansvar”. Förebyggande av ohälsosam arbetsbelastning kan ske genom minskning 

av arbetsmängd, variation av arbetsuppgifter, öka bemanningen och tillämpning av andra 

arbetssätt. 

Arbetsmiljöverket (2015, s. 7) definierar social arbetsmiljö som ”Villkor och förutsättningar 

för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor”. 

Regelbundna dialoger med arbetstagarna leder till att tecken och signaler på ohälsosam 

arbetsbelastning kan fångas upp av arbetsledaren. Det är viktigt att hitta orsaker till 

arbetsbelastning för att åtgärderna ska vara effektiva.  

Utöver den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan de fysiska och ergonomiska 

förhållandena bidra till arbetsbelastningen. Enligt Rowan och Wright (1994) är syftet med 

ergonomi att hitta en balans mellan medarbetare och jobb vilket resulterar i ökad säkerhet, 

produktivitet och effektivitet. Ökat intresse för ergonomi beror på många faktorer men några är 

kostnaderna för arbetsskada och sjukdom samt fackförbundens engagerande i ämnet. En 

lämplig arbetsbelastning karaktäriseras av återkommande variation, balans mellan aktivitet och 

återhämtning samt begränsning i tid och är olika beroende på individens förutsättningar. Vidare 

skriver Arbetsmiljöverket (2012) att ergonomin på en arbetsplats ska ses över för att belastning 

på kroppen ska minimeras och detta kan åtgärdas med bland annat justerbara höjder på 

arbetsplats.  

3.10  Hållbarhet 
Elkington (1999) myntade uttrycket ”Triple bottom line”, ett koncept där tre områden:  

Profit (ekonomi), People (social) och Planet (miljö) behandlas och som enligt Wilson (2015) 

används av många organisationer i hållbarhetsarbeten. Ekonomi handlar om att skapa långsiktig 

hållbarhet i ekonomiska systemet som finns i samhället (Elkington, 1999). Livslängden för 

företag har minskat och en orsak till det är ökande konkurrens. Social handlar främst om 

människans behov, utveckling och kultur. Det finns en ökande medvetenhet hos kunder om 

etiska och miljömässiga frågor som påverkar beslut om köp (Trudel & Cotte, 2009). Alla 

produkter behöver inte vara etiska men beroende på kunders förväntningar på företagets etiska 

arbete så kan det påverka försäljningen. Miljö handlar om att försöka minska påverkan på 

miljön och bevara de resurser som kommer från naturen (Elkington, 1999). Kristensen (2002) 

menar att hållbarhetsarbete är en av de ledande strategier som används av företag som vill 

förbättra sin image, minska kostnader och skapa en konkurrensfördel (Wilson, 2015). 

Några kortsiktiga rekommendationer för hållbarhetsarbetet (Dey, LaGuardia, & Srinivasan, 

2011):   

Börja idag med hållbarhetsarbetet, desto större sannolikhet är det att arbetet kommer igång. En 

fördel med hållbarhetsarbeten är att varumärkets värde ökar och produkterna blir mer attraktiva 

för kunder inom ett visst segment. 

Börja simpelt, det finns många förbättringar som inte kräver en stor investering, exempelvis 

kan företag studera hur interna resurser används idag för att förbättra det som är ineffektivt. 

Många små förbättringar kan implementeras omedelbart, engagera medarbetare och främja 

kreativitet. 
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Ledningen måste vara engagerad. Hållbarhet börjar hos ledningen på grund av resursbehovet 

och arbetet kräver ett engagemang som sträcker sig över hela företaget och inte begränsas till 

en funktion eller avdelning. Hållbarhet är alla anställdas ansvar och genom att ge anställda frihet 

att fatta beslut inom rimliga gränser minskar inte enbart byråkratin utan motiverar även 

anställda att komma med kreativa och enkla idéer som annars kan förbises. 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare beskrivs empirin 

som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
En studie har gjorts på ett distribuerande handelsbolag som importerar produkter från främst 

Asien och Europa och levererar till kund från lager. De är verksamma inom verkstadsindustrin 

och levererar maskiner, verktyg och tillbehör för skärande bearbetning. De lagerhåller över 

6000 artiklar och tar även hem specialprodukter på beställning. Fallföretaget jobbar ständigt 

med att förbättra kvalité på sina varor och tjänster samt försöker ständigt effektivisera sina 

processer för att minska leveranstiderna. Servicegraden ligger på över 90 procent och innebär 

att fler än nio av tio artiklar skickas samma dag om beställningen inkommer innan ett visst 

klockslag. I Figur 5 illusteras fallföretagets produktflöde, OTD process och returflöde. 

 

Figur 5 Produktflöde, OTD och returflöde 

Flödet från ankomst till utleverans sker i olika aktiviteter. Gods tas emot på deras inleveranstorg 

där det ligger tills att artiklar läggs in i systemet samtidigt som en kontroll av antal artiklar görs 

mot vad det står i följesedeln som medföljer paketet, därefter lagras artiklarna in i lagret. När 

en kund lägger en order behandlar ordermottagare den och en plocklista skapas. Därefter 

plockas ordern ihop. Efter att en order är plockad paketeras den och placeras på utleveranstorget 

där speditören hämtar paketen.  

OTD processen ser ut enligt följande; en kund kommunicerar med företaget antingen via mail, 

telefon eller webbshop. Detta resulterar i en order som sedan plockas och paketeras.  

4.2 Arbetssätt 
Vid observation noterades att medarbetarna i lagret jobbade rutinmässigt och inget 

standardiserat arbetssätt fanns. Ett individuellt arbetssätt hade byggts upp och vid upplärning 

var de tvungna att tänka efter hur aktiviteter genomfördes. Enligt en av fallföretagets 

ordermottagare finns en del enkla lathundar för arbete men inte för alla uppgifter och upplärning 

sker genom att man går bredvid och fasas in i arbetet.  

4.2.1 Förutsättningar/arbetsmiljö 
En observation av den fysiska arbetsmiljön har genomförts på företaget. Lagret var utrustat med 

automationslager (hiss) och ställagelager och genom att ha hissar sker plockning och lagring i 

mer lämplig höjd för de anställda. Arbetsborden på lagret var inte justerbara vilket gör att den 
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enbart är anpassad för få av de anställda. Vissa artiklar är tunga vilket medför tunga lyft vid 

orderplock, dessa artiklar beställs inte lika frekvent. Hjälpmedel som vagn och motviktstruck 

används vid tyngre gods. Anställda i lagret kan rotera mellan sina arbetsuppgifter vilket gör att 

de inte sitter still en hel arbetsdag och de kan ta pauser när det behövs. Enligt ansvarige för 

inleverans var det inga problem att få en ny stol då den gamla gav känningar. Det är bra ordning 

och reda på arbetsplatsen då medarbetarna plockar undan och källsorterar förpackningarna samt 

annat förpackningsmaterial när gods packas upp.  

En bra arbetsmiljö enligt ordermottagaren innebär trivsel på arbetet, att ha roligt med kollegor 

och att alla hjälps åt. Enligt VDn på företaget strävar man efter en arbetsmiljö där anställda kan 

prata öppet med varandra, utvecklas som individ, ha roligt och att det är familjärt vilket 

genomsyrar fallföretagets arbetsmiljöpolicy. Företaget har dagliga fikastunder som fungerar 

som ett kommunikationsforum enligt VDn, där anställda tar upp saker de vill diskutera eller 

informera om. Företaget har även ett pingisbord dit anställda går efter lunch för att spela. Enligt 

ansvarige för inlagring och VDn anordnas sociala aktiviteter för anställda efter arbetstid, 

exempelvis en gemensam resa eller after work.  

4.2.2 Inlagring 

Vid inleverans tas gods emot och placeras på en inlagringsyta tills det registeras in i 

affärssystemet. Vid uppackning av gods, kontrolleras artikelnummer och antal mot följesedeln 

som medföljer paketet. Maskiner måste alltid packas upp då de levereras på kinesiska pallar 

och ska placeras på EU-pallar. Acceptanskontroller av gods sker slumpvist och i mån av tid, 

defekta gods som upptäcks för de ingen statistik över. Inlagring i affärssystemet sker genom att 

gods som fanns med i försändelsen bekräftas i systemet och vid delleverans krävs 

uppmärksamhet då enbart mottagna artiklar ska bekräftas. Efter inlagring i affärssystemet för 

respektive artikel skrevs etikett med artikelnummer ut och sattes på artikeln. Missades steget 

där etiketten skrevs ut behövdes etiketten skapas och skrivas ut manuellt då det inte gick att gå 

tillbaka i affärssystemet. En annan notering var att vissa artiklar behöll artikelnumret från 

leverantör medan andra fick ett nytt artikelnummer vid inlagring från företaget.  

Upplärningen vid observationen skedde allteftersom situationer uppstod och ansvarige visade 

hur man löste problemet. Inlagring i systemet sker innan den fysiska inlagringen för att 

lagersaldot ska uppdateras och artiklar ska finnas tillgängliga för bokning för ordermottagare. 

Vid fysisk inlagring placerades artiklar på den tilldelade platsen som står på etiketten. Då vissa 

platser var dåligt uppmärkta försvårades inlagringen. Om artikeln inte får plats läggs resterande 

på en plats i buffertlagret och en lapp med buffertplatsen läggs på ordinarie plockplats för att 

orderplockaren ska veta att artikeln även finns på en annan plats i lagret. Det framkom under 

intervjun att inlagringen kan stå still om ansvarige är borta en kortare tid eller att andra anställda 

tar hand om det i mån av tid.  

4.2.3 Ordermottagning 

Kunder kan lägga en order via olika kanaler: webshop, mail eller telefon. Beroende på vilken 

kanal en kund använder är det olika grad av integration/ nivå av vägledning mellan 

ordermottagare och kund. På hemsidan finns en chatt tillgänglig under arbetstid där besökarna 

kan få hjälp av medarbetare på företaget. Information om företagets sortiment finns både på 

webshopen och i en tryckt katalog. Informationen på hemsidan kan uppfattas som missvisande 

då likadan bild används till olika storlekar på produkter och de har liknande artikelnamn. 

Specifikationerna skiljde sig i slutet av produktbeskrivningen vilket inte syns förens man har 

gått vidare i hemsidan till den enskilda produkten. Kunder kan söka efter artiklar men 

sökfunktionen har brister, exempelvis var inte alla artiklar sökbara. Vid telefon och mailorder 

är det ordermottagaren som lägger en order i affärssystemet medans det via företagets hemsida 

är kunden själv som lägger ordern. En webborder överförs automatiskt till företagets 

affärssystem, där den kontrolleras och godkänns av ordermottagaren innan en plocklista skrivs 

ut på lager för orderplock. Vid mailorder skapar ordermottagen en order i affärssystemet utifrån 

information i mailet, skulle någonting inte stämma överens kontaktas kunden. Vid 
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telefonbeställning behandlar ordermottagaren ordern och om lagersaldot är mindre än vad 

kunden vill beställa får kunden direkt respons när leverans kan ske och behöver kunden 

produkten snarast ges förslag på en liknande produkt. När en order är lagd skickas en bekräftelse 

till kund och en plocklista skrivs ut i orderplockarens skrivare på lagret, men det finns ingen 

kontroll av att plocklistan är korrekt och utskriven inne på lagret hos orderplockaren..  

4.2.4 Orderplock/ utleverans 

Genom observationer har aktiviteterna orderplock och utleverans studerats. Ordern plockas 

efter mottagen plocklista från ordermottagare som sedan förpackas och frisläpps i 

affärssystemet. Vid själva orderplockningen utgår plockaren från plocklistan där lagerplats, 

artikel, artikelnummer samt antal står och godset kan vara i hissarna eller i ställagelagret.  

Artikelnumret på artiklarna varierar i längd och består av både bokstäver och siffror. Artiklar 

från samma produktfamilj har liknande artikelnummer och är placerade på samma hyllplan. Vid 

deltagande observation upplevdes plock av artiklar med långa artikelnummer svåra och därför 

kontrollerades extra noggrant att rätt artikel plockats vid själva plocktillfället och innan godset 

förflyttades till packbordet. Under observation upptäcktes att samma artikel från två batcher var 

olika i produktens längd vilket skapade förvirring, detta beror på att leverantörer har justerat 

längden mellan batcherna. Lagerplatserna var uppmärkta olika, där vissa hade tydligt 

uppmärkta platser medan andra inte. Många artiklar finns i olika utföranden och storlekar vilket 

gör att beskrivningen av artikeln är långa och på grund av begränsat skrivutrymme kommer inte 

hela beskrivningen med på plocklistan. Detta medför att specifikationerna av artikeln i slutet 

av beskrivningen inte kommer med på plocklistan och man får enbart gå på artikelnummer. På 

plocklistan efter antal står det styck, förpackning eller stycksats. Under deltagande observation 

uppstod förvirring då styck ibland syftade på styckplock av artikel och ibland plock av en 

förpackning. Orderplockaren fick ibland bekräfta om styck syftade på styckplock eller plock av 

en förpackning vilket gjorde att plocket drog ut på tiden. Vid styckplock plockas enskilda 

artiklar och läggs ihop i en påse vilket gör att ordern inte kan kontrolleras vid senare tillfälle då 

etiketten och artikelnummer ibland saknas då den sitter på förpackningen. 

När ordern är färdigplockad läggs den på ena sidan av arbetsbänken i lagret och orderplockaren 

kontrollerar ordern innan den med hjälp av en rullvagn förflyttas till packbordet där ordern 

paketeras. Vissa artiklar kontrollerades mer utförligt för att säkerställa att de fungerar eftersom 

företaget tidigare har haft problem med dem. Företaget har olika storlekar på kartongerna som 

order paketeras i, men en storlek användes till det flesta ordrar även om artiklarna tog upp lite 

plats i kartongen. Kartongerna fylldes med frigolitpuffar för att skydda godset och förseglades 

med tejp. Färdiga kartonger lades på rad med plockordern på och de två sista siffrorna i 

ordernumret skrevs på kartongen som en extra kontroll när följesedlarna läggs ut. Därefter 

samlades plocklistorna ihop, i affärssystemet frisläpptes orderna och följesedlar samt 

adressetiketter skrevs ut. Det finns ingen arbetsmanual eller lathund för arbetet i affärssystemet 

vid utleverans utan detta lärdes in över tid. Ordernumret skrevs in i affärssystemet och artiklar 

som plockats bekräftas. Om artikeln inte fanns tillgänglig för plock måste korrigering av antal 

göras och då skapades en restorder. När en färdig order verifieras skapas en följesedel, 

leveransetikett och kunden faktureras för de varor som är med i försändelsen. Följesedlar 

placerades i plastfickor och en kontroll av ordernumret mot siffrorna på kartongen gjordes för 

att säkra att rätt följesedel läggs ut på rätt paket. Därefter klistrades fickorna med följesedeln 

på kartongen och adressetikett kontrollerades mot följesedeln innan den sattes fast. Färdiga 

order placerades i en vagn som hämtas upp av speditör dagligen.  

4.2.5 Retur  

Vid beställning via fallföretagets hemsida finns köpevillkor som accepteras när en kund lägger 

en order. Efter granskning av villkoren om retur och reklamationer anses kunder få rätt 

förutsättningar för att göra reklamationer om produkten inte uppfyller kundens förväntningar 

och krav. Information om bland annat garanti, ångerrätt, transportskador och vem som står för 

frakten står skrivet på fallföretagets hemsida.  
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Vid reklamation ska kunden fylla i ett reklamationsformulär eller kontakta fallföretaget innan 

varan skickas tillbaka till företaget. Vid kontakt skapar returansvarige ett nytt 

reklamationsärende i affärssystemet där reklamationskod väljs och information om returen 

skrivs in. Reklamationskoderna som används i nuläge är: felbeställt, fel på vara, felplock och 

transportskada. Där gör även returansvarige en intern notering om vad som har skett, därefter 

skickas en returblankett på mail till kund. Kunden ska då skriva ut blanketten och skicka tillbaka 

varan till företaget med blanketten inom överenskommen tid. Alla anställda kan hjälpa kunder 

vid reklamation och ska meddela returansvarige för att ett reklamationsärende ska skapas i 

affärssystemet. För närvarande är det enbart returansvarige som skapar ärendena i 

affärssystemet då det implementerades under hösten 2016 och ingen standardrutin finns.  

När returen inkommer till företaget placeras den på ett bord där alla inkommande paket ställs 

vilket innebär både returer och gods från leverantör. En bedömning av varan görs av 

returansvarige och beroende på returorsak sker olika åtgärder. Har kunden beställt fel och varan 

bedöms vara oanvänd så lagerförs de igen men om retur beror på produktfel så kasseras 

produkten eller då det är möjligt så  återanvänds den som reservdel. Returer som ska krediteras 

måste attesteras av ekonomiavdelningen och detta meddelas genom att returansvarige 

uppdaterar i affärssystemet med åtgärd.  

4.3 Reklamationsdata från fallföretaget 
De reklamationskoder som används av företaget är felbeställt av kund, felplock av anställda, 

fel på vara och transportskador och procentuell fördelning av reklamationskoderna illustreras i 

Figur 6. Respektive reklamationskod beskrivs mer detaljerat i efterföljande delkapitel och ett 

fiskbensdiagram med orsaker till reklamationskoderna illustreras i Figur 7.  

 

 

Figur 6 Fördelning av reklamationskoder enligt data från fallföretag 2016-10 till 2017-03  

4.3.1 Felbeställning från kund 

Felbeställningar utgör den mest frekventa reklamationskoden och beror på att kunden antingen 

har beställt fel storlek, fel antal eller att produkten inte passade kundens ändamål. Att en kund 

inte beställer korrekt artikel kan bero på att kunden hade felaktiga mått, missuppfattning om 

produktens användningsområde, inte tillräcklig med kunskap om produkten och dess 

specifikationer. Kunden kan göra en överskattning av antal artiklar som behövs och senare 

utnyttja ångerrätt av de oanvända varorna. Missförstånd mellan kund och ordermottagare kan 

också förekomma vilket medför att fel artikel beställs och skickas. Enligt fallföretagets 

returansvarige och VD uppfattas flest reklamationer bero på felbeställningar av kund och kan 
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enligt returansvarige bero på missuppfattad och bristfällig information, exempelvis fel 

uppfattning av hur en vara kan användas.  

4.3.2 Felplock 

Reklamationskoden felplock består av felplock, inlagringsfel, administrativt fel och 

bekräftande av artikel men glömt att plocka den, vid observation noterades potentiella orsaker 

till reklamationerna. Felplock kan bero på den mänskliga faktorn, att många order plockas 

samtidigt, stress, ovan personal, placering och liknande artiklar på samma plats. Inlagringsfel 

kan bero på arbetssättet och att det är lätt att missa en siffra vilket gör att man skriver fel och 

lagring av varor sker på fel plats. Administrativt fel kan bero på missförstånd och feltolkning 

av information mellan kund och ordermottagare. En bekräftad order även fast alla varor inte 

blivit plockade kan bero på att varan inte fanns i lager och glömt att justera saldot, att man är 

distraherad, trött och stressad, och att det inte finns något bekräftande steg i arbetet. 

4.3.3 Fel på vara 

Reklamationskoden fel på vara kan bero på att varan inte håller kvalitet, fel artikel har levererats 

från leverantör, skador från leverantör och hanteringsskador. Vid inlagring sker slumpvisa 

kontroller av artiklar men ibland kan defekta varor missas och hamnar därmed på lagret. 

Hanteringsskador kan bero på tekniska fel, att en medarbetare är oförsiktig eller att emballaget 

var bristfälligt vilket medför försämrat skydd vid transport. Enligt fallföretagets ordermottagare 

uppfattas reklamationer bero på defekt vara eller transportskador.  

 

Figur 7 Fiskbensdiagram reklamationskoder 

4.4 Trustpilot 
Under granskningen av recensionerna har recensioner av kunder som har synpunkter med 

förbättringspotential uppmärksammats, dessa är sammanställda i Tabell 7. Majoriteten av 

recensionerna om fallföretaget är positiva och många kunder nämner snabb leverans, bra 

service och support från företaget. De områden som har haft mest synpunkter är hemsidan där 

informationen har uppfattats som otydlig, mer utförlig produktbeskrivning önskas och bilder är 

i sämre kvalitet eller saknas helt. Däremot har andra kunder skrivit att hemsidan är lättanvänt 

och tydligt vilket gör att detta problem beror på kundens erfarenheter av hemsidan.  
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Tabell 7 Förbättringspotential enligt kund 

Kommentar från kund Område

Lång leveranstid på grund av tredje part Leverans

Delad leverans, inget kolli-ID Leverans

Defekt vara men snabbt behandlad Produkt

Otydlig information på hemsidan Hemsidan

Svårt att veta om det är proffsverktyg eller vanligt Hemsidan

Lite dåliga bilder eller att bilder saknas på vissa varor Hemsidan

Ett litet minus att det saknades delar till en artikel
 Produkt

Otydligt med lagersaldo på hemsidan Hemsidan

För stor förpackning för varorna vilket påverkar miljön Förpackning
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5 Analys 
Kapitlet jämför insamlad empiri med det teoreitska ramverket som formats tidigare och ger därmed svar 

på studiens frågeställningar. Avsnittet är uppdelat efter studiens två frågeställningar.  

5.1 Vilka aktiviteter har inverkan på orsaker till 
kundreklamation?  

För att besvara studiens första frågeställning har först en analys av orsaker i teori och empirin 

gjorts och därefter kopplas aktiviteter i fallföretaget till de fem mest frekventa orsakerna till 

reklamation. De två stegen har behandlats i enskilda avsnitt. 

5.1.1 Teoretiska orsaker jämfört med empiriska orsaker 

För analys av reklamationsorsaker har fallföretagets reklamationskoder studerats, interna 

anteckningar har gåtts igenom och utifrån det har en mer detaljerad kategorisering gjorts på 

befintlig data, vilket har sammanställts i Tabell 8. 

Tabell 8 Kategorisering av reklamationsärende på befintlig data 

  

Felbeställt övrigt är den största orsaken till reklamation på fallföretaget och det finns många 

faktorer som kan ha en inverkan på det. Enligt recensioner på Trustpilot uppfattade vissa kunder 

att information var otydlig, det inbegriper att vissa bilder inte var tydliga eller saknades helt. 

Detta kan kopplas till vilseledande försäljning då informationen är otydlig. Felbeställning av 

storlek kan också bero på otydlig information från företaget eller att kunden är osäker på 

storleken. Enligt Foscht et al (2013) kan kunder vid osäkerhet beställa fler artiklar än vad som 

behövs för att sedan skicka tillbaka de som inte uppfyller specifikationerna. Felbeställning av 

antal kan enligt författarna Foscht et al (2013) bero på osäkerhet vid köp, då en köpare tenderar 

att köpa flera artiklar än vad som behövs för att senare göra en retur.  

Enligt Schibrowsky och Lapidus (1994) handlar 15,7 procent av kundärenden om produktens 

kvalité prestanda medan i empiriska data är andelen för ”fel på vara” större. Detta kan bero på 

att fallföretaget enbart gör slumpvisa kontroller vid inlagring och därmed kan defekta artiklar 

lagras in utan att upptäckas. Vissa artiklar genomgår en extra kontroll innan utleverans på grund 

av tidigare uppmärksammade problem. 

Kategorisering av orsaker Andel (%)

Felbeställt - övrigt 46,43%

Fel på vara 22,62%

Felbeställt- storlek 10,71%

Felplock 4,76%

Felmärkt 2,38%

Gick sönder vid användning 2,38%

Felbeställt- antal 1,79%

Fel information 1,79%

Bekräftad, ej plockad 1,19%

Kvalitetsfel 1,19%

Fel från leverantör 1,19%

Administrationsfel 0,60%

Missförstånd 0,60%

Felbeställt- vikt 0,60%

Uppnår ej kundens förväntningar 0,60%

Dubbelleverans 0,60%

Garantiärende 0,60%
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Felplock kan bero på att en artikel är felmärkt, inlagrad på fel plats och plock av fel artikel. 

Enligt Foscht et al (2013) är leverans av fel vara en anledning till retur och kan bero på felplock. 

Vissa artikelnummer är långa och har en kombination av både bokstäver och siffror, vilket kan 

försvåra för den som läser det då arbetsminnet endast kommer ihåg 7±2 chunks av information 

(Helander, 2006). Felplock kan klassas som individberoende problem (Sörqvist, 2004), ett 

problem kan vara kommunikationsbrist mellan ordermottagare och orderplockare när kunden 

vill ändra sin order och ordermottagare glömmer bort att meddela orderplockaren. Den 

mänskliga faktorn kan påverka felplock då omedvetna fel kan uppstå, till exempel plockades 

liknande artiklar och artikelnummer på samma lagerhylla vilket kan bidra till att fel vara 

plockas.  

Reklamationer på grund av felmärkta produkter finns i empirin och denna orsak återfinns inte 

i teori. Felmärkt produkt kan ha hamnat under levererat fel artikel enligt Foscht et al (2013) 

kategorisering då en felmärkning leder till att en kund får fel artikel. Enligt Schibrowsky och 

Lapidus (1994) beror 24,9 procent av  alla inkomma kundärenden på returprocessen vilket 

inkluderar ärenden om fellevererade varor. 

Enligt Schibrowsky och Lapidus (1994) handlar 9,1 procent av kundärenden om service av 

produkten, detta visar på att kvalitet är en fråga som ofta behandlas vid kundservice och returer. 

Artiklar som har gått sönder vid användning kan vara garantiärenden eller bero på felaktig 

användning av kund, detta bedöms av returansvarige när returen kontrolleras. Enligt Foscht et 

al (2013) är en anledning till retur att kvalitén inte motsvarar en kunds förväntningar. 

En kund som fått fel information kan bero på kommunikationsfel; att informationsöverföring 

är bristfällig, saknas helt, information förbises eller tolkas felaktigt (Juran & Godfrey, 1999). 

Informationen kan ha tolkats fel av kund eller att ordermottagaren har uppfattat situationen fel 

och därmed gett fel information till kund, dessa kan också vara möjliga orsaker.  

5.1.2 Aktiviteters koppling till orsaker 

Efter att ha jämfört empirisk data med existerande teorier bedöms det att stöd från teorin finns 

för de empiriska orsakerna och därmed kommer de att  användas i den fortsatta analysen. Ett 

paretodiagram har gjorts utifrån kategoriseringen i Tabell 8 och kan ses i Figur 8. Med 

motivering att de orsaker som har lägst andel i tabellen kan ses som enstaka händelser, kommer 

fokus vara på de fem största orsakerna då de täcker 90 procent av reklamationerna. 

Aktiviteterna har identifierats genom observation, bekräftats med intervjuer och genom att 

koppla aktiviteterna till orsakerna kan aktiviteternas påverkan på reklamationer fastställas.  

 

Figur 8 Paretodiagram på orsaker till reklamation 
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I inlagring sker slumpvisa acceptanskontroller av inkommande gods innan de kontrolleras mot 

följesedeln, registreras in i affärssystemet och får etikett med artikelnummer och lagerplats. Då 

acceptanskontroller sker slumpvis kan defekta produkter lagras in och sannolikheten att det 

upptäcks innan kunden får artikeln är liten då man inte gör ytterligare kontroller. Vid 

registrering av artikeln i affärssystemet bör man vara uppmärksam så fel artikel inte bekräftas 

och därmed får fel etikett. Om etiketter skrivs ut manuellt kan ofrivilliga fel ske till exempel att 

fel lagerplats eller artikelnummer skrivs in. Detta kan resultera i felplock då artikeln är fel 

uppmärkt eller inlagrad på fel plats vilket påverkar orderplock, därmed har aktiviteten inverkan 

på reklamationer.  

Orderläggning kan göras antingen direkt av kund eller via ordermottagare och är 

startaktiviteten förprocessen OTD. Information om produkterna i sortimentet kan fås genom 

webshopen men även i katalog.Beroende på vilken kanal som används integreras kunder olika 

mycket med företaget, och får därmed olika grad av vägledning. Om kunden väljer att lägga 

ordern själv förlitar den sig på information som företaget har skrivit och även sina kunskaper 

inom området. Detta kan resultera i felbeställning av vara, storlek eller antal om informationen 

är otillräcklig eller har missuppfattats. Genom vägledning minimeras den risken men risken för 

kommunikationsfel kvarstår då missförstånd mellan kund och ordermottagare kan ske.  

Orderplock är den aktivitet där kunders förväntningar uppfylls och många faktorer kan påverka 

utfallet. Förutsättningarna för orderplock kan påverkas av inlagring, exempelvis om artiklar 

lagras in fel så finns de tillgängliga enligt affärssystemet men inte fysiskt vilket gör att ordern 

i värsta fall inte kan levereras till kund. Ett annat problem som noterades under observation är 

att samma artiklar från olika batcher kunde skilja sig åt då leverantörer kan ha uppdaterat 

artikeln mellan beställningstillfällena. Detta märks enbart om flera av samma artikel ska 

plockas och kan vara en orsak till reklamation då kunden kan bli förvirrad och tro att företaget 

har skickat fel artikel. När anställda från kontoret ska hjälpa till i lagret kan ofrivilliga fel som 

felplock ske på grund av otillräcklig kunskap eller ovana. 

Utleverans består av paketering och frisläppning av färdiga order. Det som kan påverka utfallet 

i denna aktivitet är oförsiktig hantering och om kartongerna blandas ihop när följesedel sätts på 

men det förebyggs genom att de sista två siffrorna på ordern skrivs på kartongen. 

Aktiviteter som bedöms ha en inverkan på reklamation är inlagring, orderläggning och 

orderplock och bedöms ha koppling till de fem orsakerna, vilka återfinns i Tabell 9. 

Tabell 9 Aktiviteternas koppling till orsaker till reklamation 

 

5.2 Vilka förbättringar i processen OTD kan bidra till reduktion av 

reklamation från kund? 
Studiens andra frågeställning besvaras genom att först göra en FMEA på delaktiviteterna och 

därefter ge förbättringsförslag på de aktiviteter som har högst RPN. FMEA återfinns i Bilaga 2 

och bedömningsmall av RPN i Bilaga 3. 

Aktiviteterna inlagring, orderläggning och orderplock bedöms ha en inverkan på reklamationer, 

och FMEA har gjorts på alla delaktiviteter i respektive aktivitet. De sju delaktiviteter som fick 

högst RPN är de som kommer vara i fokus, dessa återfinns i  

Aktivitet Felbeställt- övrigt Fel på vara Felbeställt - storlek Felplock Felmärkt

Inlagring x x x

Orderläggning x x

Orderplock x
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Tabell 10.  

Tabell 10 Delaktiviteter med högst RPN från FMEA 

 

Kontroll av gods- Delaktiviteten med högst RNP är kontroll av gods som idag sker med 

slumpvisa acceptanskontroller vid inleverans. Detta resulterar i att defekta gods kan av misstag 

lagerföras och inte upptäckas innan varor kommer ut till kund då inga fler kontroller görs. Om 

ansvarige för inlagring är borta en kortare tid kan inlagring av gods få vänta vilket resulterar i 

en kö av arbete som den ansvarige måste jobba ikapp när den kommer tillbaka. Eftersom 

kontroller görs i mån av tid kan det bli färre kontroller om det är mycket arbete. Upplärningen 

skedde efter att situationer uppstod och för att förebygga att ofrivilliga fel sker i samband med 

dessa händelser bör företaget ha en arbetsmanual eller lathund. Genom att införa skrivna 

manualer blir kunskapen uttryckt istället för underförstådd och därmed kan oklarheter i 

arbetssätt redas ut. Enligt Juran och Godfrey (1999) kan fel hanteras genom att identifiera det 

mest effektiva arbetssättet kring kontroll och inlagring och utforma ett arbetssätt.  

Etikett från affärssystem - Detta sker i samband med inlagring av artiklar i affärssystemet och 

vid utskrivning är en felmöjlighet att fel etikett sätts på fel artikel. Denna delaktivitet är 

uppmärksamhetskrävande och medför en stor risk för ofrivilliga fel. Enligt Juran och Godfrey 

(1999) bör en arbetsplats utformas för att förebygga och eliminera att fel uppstår. Vissa artiklar 

får ett nytt artikelnummer vid inlagring vilket skapade förvirring vid inlagring och möjligheten 

att kontrollera att rätt etikett sätts på rätt artikel försvinner. Fördelen med att använda 

leverantörens artikelnummer är att en kontroll mot förpackningens etikett kan göras och 

minskar förvirringen vid utskrift av etikett. Vissa artikelnummer är långa och lätta att blanda 

ihop med liknande, detta kan förebyggas genom att artikelnumret delas in i mindre delgrupper 

för att underlätta vid kontroll (Helander, 2006). Ett förslag är att välja ett arbetssätt med 

etiketterna och artikelnummer för att minska ofrivilliga fel. En extra kontroll bör göras vid 

fysisk inlagring, där artiklarna jämförs med inlagrade artiklar. Om artiklar lagras in fel så blir 

det en kostnad för företaget då det är svårt att lokalisera fel inlagrade artiklar. Felmärkning av 

artiklar sker ofta av liknande artiklar och är svårt att upptäcka, och genom att påvisa att det är 

ett problem blir en person extra uppmärksam.  

Etiketterna gjord manuellt på datorn - I affärssystemet kan etiketter endast skrivas ut i samband 

med inlagringen om detta steg förbises måste etiketterna skapas manuellt i ett program och 

skrivas ut för att artikeln ska få en etikett. Information som artikelnummer och lagerplats skrivs 

Delaktivitet Effekter (av felen) A Orsaker (av felen) S
Nuvarande 

kontroller 
Pd RPN

Kontroll av gods, 

kvalitet
Nedsatt funktion 7

Bristande kontroll hos 

leverantör/ företag
4

Slumpvisa kontroller 

i mån av tid
9 252

Etikett från 

affärssystem

Artikeln hamnar på fel 

lager plats
5

Mänskliga faktorn som 

t.ex.  trötthet , 

ouppmärksamhet

4
Få eller inga 

kontroller 
3 60

Etikett  gjord 

manuellt på datorn 

Artikeln hamnar på fel 

lager plats
5

Mänskliga faktorn som 

t.ex.  trötthet , 

ouppmärksamhet

3 Inga kontroller 4 60

Orderläggning via 

webb
Kunden beställer fel 6

Kunden har fått fel 

information
4

Orderbekräftelse 

skickas till kund
9 216

Kunden beställer fel 6 Tolkningsfel av kund 4
Orderbekräftelse 

skickas till kund
9 216

Kunden beställer fel 6
Företaget har gett 

otillräcklig information.
4

Orderbekräftelse 

skickas till kund
9 216

O
r
d

e
r
p

lo
c
k

Plock av order Felplock 7

Trötthet,  

ouppmärksamhet och 

platsbrist på packbordet

3
Kontroll innan flytt 

till packbordet
3 63

O
r
d

e
r
lä

g
g

n
in

g
In

la
g

r
in

g
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då in manuellt vilket ökar risker att fel information skrivs på etiketten. Då denna aktivitet har 

en risk för ofrivilliga fel kan hantering av artikelnummer underlättas genom att artikelnummer 

delas in i delgrupper för att en person ska komma ihåg informationen, då det är lättare att minnas 

en längre sekvens om det är uppdelat (Helander, 2006). 

Orderläggning via webb -För att en order ska bli korrekt är det viktigt att information är tydlig 

och goda förutsättningar för att göra en korrekt beställning finns. Enligt Stock, Speh och Shear 

(2006) kan felbeställningar motverkas genom att katalogen förbättras med mer information. 

Eftersom en kund som gör sin order via webshopen, har lite eller ingen vägledning från 

företaget är det viktigt att informationsöverföringen inte är bristfällig eller kan tolkas felaktigt 

enligt Juran och Godfrey (1999). Kommunikationsfel kan motverkas genom att fastställa 

informationsbehov, säkra språket och säkerställa att mottagare förstår. Enligt recensioner från 

Trustpilot finns det en blandad åsikt om hemsidan där några kunder uppfattar den som 

lättanvänd men vissa vill ha mer information. Detta kan bero på att olika kunder vill ha olika 

mycket information innan ett köp. Detta har fallföretaget försökt förebygga med hjälp av en 

chattfunktion på hemsidan, däremot har kunder som lägger order efter öppettider ingen 

möjlighet att få hjälp och därmed bör informationen ses över och förbättras så den är anpassade 

till både vana och ovana köpare. Det är viktigt att även se över informationsens aktualitet så att 

kunden får rätt information om artiklarna. 

Plock av order - Felplock av order kan bero på mänskliga faktorer som trötthet och 

ouppmärksamhet. En kontroll av order görs innan den förflyttas men på grund av platsbrist på 

packbord och vagn kan artiklarna hamna i fel order vid förflyttning. På fallföretaget var det få 

returer på grund av felplock men detta kan förklaras av att det enbart finns en ansvarig för 

orderplock och denna medarbetare har lång erfarenhet av arbetet. Genom att använda 

hjälpmedel och införa kontrollmoment så kan felplock upptäckas lättare och därmed minska 

felplocken. 

Delaktiviteter som identifierats ha en påverkan på reklamationer klassas som individberoende 

problem (Juran & Godfrey, 1999) och är relaterade till medarbetarna och svåra att lösa. 

Beroende på vad det är för problem kan de lösas på olika sätt enligt Juran och Godfrey (1999), 

i Tabell 11 presenteras rekommenderade åtgärder. 
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Tabell 11 Rekommenderade åtgärder 

  
 

 

Delaktivitet RPN Rekommenderade åtgärder A S Pd RPN

Kontroll av gods, 

kvalitet
252

Föra statistik över defekta gods och utefter 

statistiken införa fler slumpvisa kontroller av 

leverantörer

7 3 5 105

Etikett från 

affärssystem
60

Justera inställning i affärsystemet så steget 

"skriv ut" etiketter inte förbigås utan varning eller 

möjlighet att skriva ut etiketter under hela 

inlagringsprocessen. Skriva leverantörens 

artikelnummer på etiketter och möjliggör 

kontroller

5 2 3 30

Etikett  gjord 

manuellt på datorn 
60

Förbättra arbetssätt med artikelnummer, hitta ett 

arbetssätt samt dela in artikelnummer i mindre 

grupper för att underlätta för medarbetaren

5 2 3 30

Orderläggning via 

webb
216

Föra statistik över returer för att se produkter 

som är förekommande och fokusera på att 

förtydliga informationen kring dessa som första 

steg. Inför fler reklamationskoder för en bättre 

analys.  

5 3 7 105

216

Föra statistik över returer för att se produkter 

som är förekommande och fokusera på att 

förtydliga informationen kring dessa som första 

steg. Inför fler reklamationskoder för en bättre 

analys.  

5 3 7 105

216

Föra statistik över returer för att se produkter 

som är förekommande och fokusera på att 

förtydliga informationen kring dessa som första 

steg. Inför fler reklamationskoder för en bättre 

analys.  

5 3 7 105

O
r
d

e
r
p

lo
c
k

Plock av order 63
Inför ett kontrollerande moment, hjälpmedel för 

att kontrollera plock
7 2 2 28

O
r
d

e
r
lä

g
g

n
in

g
In

la
g

r
in

g
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet inleds med en sammanfattande beskrivning av frågeställningarnas resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och en metoddiskussion förs. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studien som genomfördes har undersökt möjligheter att reducera kundreklamationer genom 

förbättring av operativt arbetssätt i processen OTD, varför reklamationer uppstår och arbetares 

förutsättningar. Resultatet från respektive frågeställning diskuteras i enskilda avsnitt.   

6.1.1 Vilka aktiviteter har inverkan på orsaker till kundreklamation?  

En jämförelse mellan teoretiska och empiriska orsaker genomfördes och de flesta orsaker 

återfanns i både teori och empirin. Då de empiriska orsakerna ansågs trovärdiga gjordes ett 

urval och fokus låg på att förebygga de fem mest frekventa orsaker till reklamation. 

Aktiviteterna granskades för att kunna koppla ihop dem med orsakerna och detta gjordes genom 

att detaljerat gå igenom arbetsprocessen och hitta delaktiviteter där fel kan uppstå. 

De huvudaktiviteter som har identifierats ha koppling till de fem orsakerna till reklamationer är 

inlagring, orderläggning och orderplock.  

Inlagring - Om en artikel är fel uppmärkt eller inlagrad på fel plats påverkas förutsättningarna 

för orderplock, och kan resultera i felplock om inte felen upptäcks under plock. Beroende på 

hur denna aktivitet är utformad på företag kan dess påverkan vara större eller mindre. De företag 

som jobbar med hjälpmedel som scanners kan minimera den mänskliga faktorn som kan orsaka 

feluppmärkta eller fellagrade artiklar. Denna aktivitet anses ha mindre påverkan på företag som 

har ett högt automatiserat arbetssätt. 

Orderläggning - Om informationen är otillräcklig eller har missuppfattats av kund eller 

ordermottagare kan det resultera i felbeställning av vara, storlek eller antal. Denna aktivitet 

finns i alla OTD processer och dess påverkan anses vara generaliserbar då tolkning av 

information är svårt att undvika då information kan uppfattas på olika sätt. 

Orderplock - I denna aktivitet finns många faktorer som kan påverka utfallet exempelvis 

påverkas orderplockarens förutsättningar av inlagring. En annan faktor var att artiklar från olika 

batcher kunde skilja sig åt, vilket kan få kunder tro att företaget har skickat fel artikel då de ser 

olika ut. Ofrivilliga fel som felplock kan ske på grund av otillräcklig kunskap eller ovana när 

medarbetarna från andra arbetsområden ska hjälpa till. Beroende på hjälpmedel och hur 

arbetssättet är utformat kan dess påverkan på reklamation reduceras. Dock kommer det alltid 

finnas en risk på grund av mänskliga faktorn i aktiviteten eller tidigare aktiviteter i processen. 

Returer är ofta tidskrävande av både kund och medarbetare och genom att förhindra orsaken till 

reklamationer leder det till att inget onödigt arbete utförs. Detta bidrar till en bättre arbetsmiljö 

då arbetsuppgifter tillkommer vid returer. Företagets kostnader för returhanteringen kan även 

minskas och resurser kan användas mer effektivt. Färre returer leder även till färre transporter 

vilket bidrar till en mer miljömässig hållbarhet.   

6.1.2 Vilka förbättringar i processen OTD kan bidra till reduktion av reklamation 

från kund? 

Utifrån de identifierade aktiviteterna har en FMEA genomförts på alla delaktiviteter och sju 

delaktiviteter med förbättringspotential presenterades i analyskapitlet. 

Kontroll av gods - kan förbättras genom att föra statistik över defekta varor från leverantörer. 

Detta möjliggör för företaget att se vilka leverantörer det rör sig om och kan då införa fler 

acceptanskontroller av gods från vissa leverantörer. Genom att fånga upp defekta varor vid 
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inlagring kan kvalitet på levererade varor säkras och detta är ett sätt för företaget att arbeta mer 

med kvalitet som är ett av deras prestationsmål. Företaget bör med hjälp av ansvarige för 

inlagring skriva en arbetsrutin som finns tillgänglig för den som är ovan och ska ersätta 

ordinarie. Då acceptanskontroller sker i mån av tid så bör företaget vid större inleveranser utöka 

resurser för att minska stress och arbetsbelastning för medarbetaren men även för att kunna 

genomföra fler kontroller. Kontrollerna bör utformas efter företagets förmåga och resurser. 

Etikett från affärssystemet - Då försändelserna från leverantör kan innehålla många olika 

artiklar finns det en risk att etiketter sätts på fel produkt. Detta beror på att företaget använder 

egna artikelnummer på vissa artiklar vilket tar bort möjligheten att kontrollera mot existerande 

etikett. Detta kan förebyggas genom att skriva leverantörens artikelnummer i mindre text på 

etiketten. Ett annat förslag är att kontakta leverantör av affärssystemet och se över möjligheten 

att anpassa affärssystemet mer efter medarbetarna, exempelvis möjligheten att kunna skriva ut 

etiketterna under hela inlagringsprocessen och inte enbart direkt efter inlagringen av den 

artikeln. Detta skulle resultera i att färre etiketter görs manuellt och därmed minska den 

mänskliga faktorn vid skapande av etikett. 

Etikett manuellt gjorda - Etiketterna som skapas manuellt i ett program har större risk att 

generera fel artikelnummer eller lagerplats då artikelnumret ofta är långt och kan skilja sig från 

leverantörens artikelnummer. Artikelnummer bör delas in i mindre grupper för att underlätta 

för medarbetaren då det är lättare att komma ihåg information i mindre delar. Detta kan även 

motverkas genom att ha tydligare information vid inlagring i affärssystemet vilket gör att vid 

skapande av etikett kan inte fel informations fås. 

Orderläggning via webben  Fel eller avsaknad information kan försvåra kunders förutsättningar 

vid orderläggning. Som tidigare nämnts i empirin har företaget en chattfunktion där kunder kan 

ställa frågor under öppettiderna. Detta är ett bra sätt att försöka hjälpa kunder att hitta rätt 

produkt men kräver att informationen tolkas rätt av båda parterna. Information kan förtydligas 

på de kommunikationskanaler som används, exempelvis kan storlek stå i bilden om det finns 

många storlekar av artikeln. Typsnittet på beskrivningen kan göras större då den i nuläge är 

väldigt liten vilket försvårar läsningen. Sökfunktionen kan utvecklas genom att erbjuda 

filtreringsmöjligheter som hjälper kunderna i deras val av artikel. 

Andra förbättringsförslag är att företaget ser över vilka förpackningar de använder idag, som 

kunder har påpekat i recensionerna från Trustpilot och även noterats under observation kan 

förpackningen vara stor i förhållande till orderns storlek och anses inte vara bra för miljön. 

Genom att ta in en mindre storlek blir det mer miljömässigt hållbart. 

6.2 Metoddiskussion 
En strukturerad studie har erhållits genom regelbunden kontakt med handledare och en 

realistisk tidsplan. Efter en litteraturgenomgång som omfattar både vetenskapliga artiklar och 

böcker formulerades studiens syfte och frågeställningar samt det teoretiska ramverket byggdes 

upp.  

En fallstudie har ansetts lämplig då förståelse för arbetsrutiner och processer krävde upprepande 

observationer. Enfallsdesign har tillämpats då processen som studerats har ansetts vara 

komplext och krävde upprepande observationer för att få en förståelse. Kompletterande 

intervjuer gjordes för att säkerställa insamlad data och i avsikt att få en annan infallsvinkel. Då 

deltagande observationer gjordes har mycket tid spenderats på fallföretaget och resulterat i en 

bra kontakt med företaget vilket skapat en bra helhetsbild av fallföretaget och medfört en 

bekantskap med intervjupersonerna.  

Först gjordes passiva observationer för att skapa en helhetsbild av medarbetares arbetssätt och 

lagerhanteringeringsaktiviteter samt för att en objektiv bild av aktiviteterna ska fås. Därefter 

gjordes deltagande observationer för att kunna sätta sig in i medarbetarens roll för att få en ny 
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infallsvinkel samt fånga upp potentiella felkällor. Deltagande observationer kan genomföras 

före passiva observationer men valdes att göras efter i avsikt för att inte påverka helhetsbilden 

av processerna. Observationer har varit av kvalitativ karaktär för att få en förståelse samt fånga 

upp omätbara faktorer. Observationerna har även varit ostrukturerade för att få en mer objektiv 

helhetsbild vilket medför svårigheter att uppnå god reliabilitet. 

Intervjuerna var semistrukturerad och genomfördes med stöd av intervjuguide men frågor 

kunde utvecklas och följdfrågor tillkom eftersom tillvägagångsättet ger möjlighet till det. Detta 

gör att reliabiliteten försämrades då man frångick frågeformuläret vilket gör det svårt att 

replikera frågorna och därmed få samma förutsättningar via alla intervjuer. Alla samtal spelades 

in med personens tillåtelse för transkribering för att kunna säkerställa informationen vilket 

gjorde att intervjupersonerna var reserverade och vissa svar var korta. En skillnad märktes när 

intervjuerna var slut då de blev mer pratsamma efter inspelningen stängdes av. 

Dokumentstudierna har till stor del bestått av intern data från företagets affärssystem, interna 

dokument och recensioner från ett tredjepartsprogram. Då de flesta dokumenten har kommit 

från fallföretaget och nödvändig information från affärssystemet har fåtts anses det vara en god 

validitet på dokumenten från företaget. Däremot kan validitet på informationen från Trustpilot 

ifrågasättas då kunderna kan vara anonyma vilket möjliggör att partiska recensioner kan finnas. 

Dock kan bara kunder som har gjort ett verifierat köp via webshopen skriva en recension vilket 

ändå ger validitet på recensionerna.  

Ett paretodiagram gjordes där de fem största orsakerna valdes ut för vidare analys. Då studien 

fokuserar på de reklamationer som är mest förekommande kan studiens inre validitet öka.  

En FMEA gjordes på aktiviteterna från första frågeställningen som påverkar reklamationer. 

Andra RPN kan ha fåtts om annat tillvägagångsätt hade använts exempelvis om författarna och 

företaget hade gjort varsin FMEA och därefter jämfört dem eller om författarna hade gjort 

varsin och därefter diskuterat resultatet. Handledare från både högskolan och fallföretaget har 

granskat FMEAn och gett synpunkter och därmed har kvaliten på resultatet ökat. En FMEA 

ansågs vara ett bra arbetssätt för att kunna besvara studiens andra frågeställning och visar var 

prioriteten i förbättringsarbetet bör ligga. Bedömning av riskerna är subjektiva och kan därmed 

påverka RPN. 

Fallföretagets reklamationssystem var nyligen implementerat vilket gör att det inte finns en 

inarbetad rutin gällande hur registrering ska ske. Detta medförde implikationer som exempelvis 

att anteckningar i reklamationsärendet var väldigt kortfattade och gav inte en utomstående 

person tillräcklig med information för att kunna hoppa in i ärendet utan returansvariges hjälp. 

Reklamationskoderna var få vilket gjorde att vissa ärenden hamnade där returansvarige tyckte 

att de passade bäst in på. 

En annan implikation var att det inte gick att koppla ihop recensionerna från Trustpilot med 

ordernumret på grund av resursbrist. En möjlighet hade varit att recensionerna jämförs med 

reklamationsorsakerna för att se om det finns en koppling. Detta hade gjort att validiteten hade 

kunnat vara högre och även bidragit till bättre analys. 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Studiens syfte var; att undersöka möjligheter att reducera kundreklamationer genom 

förbättring av operativt arbetssätt i processen kundorder till utleverans. Efter studien kan det 

konstateras att det är möjligt att förebygga kundreklamationer genom att förbättra det operativa 

arbetssättet. De aktiviteter som har identifierats ha en påverkan på orsaker till kundreklamation 

är inlagring, orderläggning och orderplock.  

 

Inlagring påverkar förutsättningarna till orderplock som den värdeskapande aktiviteten för 

kunden. Orderläggningen handlar om att informationen inte har varit tillräcklig eller tolkas fel 
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och därmed resulterat i att ordern är fel från början vilket är svårt att eliminera men kan 

förebyggas genom att företag säkerställer att informationen är aktuell och korrekt. Orderplock 

är som tidigare nämnt den aktivitet som skapar värde för kund och kan ses som den centrala 

delen i processen. Många faktorer kan påverka utfallet vid orderplock men med dagens 

hjälpmedel kan fel förebyggas genom kontrollerade moment. Efter studien kan följande 

rekommendationer ges: 

 

 Införa statistik över defekta gods från leverantör. 

 Införa fler kategorier för en bättre analys av reklamationsdata. 

 Information i olika kommunikationskanalerna bör förtydligas. 

 Skrivna arbetsrutiner för olika arbetsuppgifter bör finnas tillgängliga och uppdateras 

vid större ändringar. 

 Se över arbetssätt vid inlagring och utformning av artikelnummer. 

6.4 Vidare forskning 
Studiens syfte har besvarats med hjälp av en enfallsstudie på ett företag inom 

verkstadsindustrin, vidare hade det varit av intresse att undersöka fler studieobjekt inom olika 

branscher för att stärka det resultat som denna studie kommit fram till och möjliggöra en 

utvidgad analys.  

En stor del av reklamationer beror på felbeställningar från kund, vidare hade det varit av intresse 

att studera reklamationer utifrån kundens perspektiv genom exempelvis intervjuer och enkäter. 

Hur kundreklamationer kan reduceras genom att studera varför kunder gör reklamationer. Detta 

hade inneburit en annan infallsvinkel och ge en större förståelse till varför felbeställningar är 

den största orsaken till reklamation.  
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Bilagor 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

   

Befattning     Datum 

Anställningstid 

 Vilka arbetsuppgifter har du? 

 Kan du beskriva vad som händer med godset inom lagret från ankomst till utleverans? 

 Kan du beskriva processen från att en kund lägger en order till utleverans? 

Konkurrensfördelar 

1. Hur arbetar företaget för att bli konkurrenskraftiga på marknaden? 

2. Hur påverkar din arbetsinsats förutsättningarna för att nå det målet? 

Arbetsmiljö 

1. Vad är en bra arbetsmiljö enligt dig? 

2. Finns det något i din arbetsmiljö som kan förbättras? 

3. Hur upplever du fördelningen av arbetsuppgifter över dagen?  

4. Finns det skrivna arbetsrutiner för ditt arbete? 

5. Hur blev du upplärd för ditt arbete? 

6. Om du är sjuk eller borta vem vikarierar för dig? 

7. Får du värk efter en arbetsdag? 

Kundservice (för returansvarig) 

1. Hur hanterar ni kundklagomål?  

2. Hur fungerar returflödet? 

1. Finns det generella återkommande problem?  

2. Finns det en åtgärdsplan för att lösa återkommande problem? 

Returflöde 

1. Är du involverade eller berörd av returerna i så fall på vilket sätt? 

2. Vad uppfattar ni att reklamationerna beror på?  

a. Vad kan ligga bakom det? 

Lagerhanteringsaktiviteter 

1. Har du arbetsuppgifter som kräver att du behöver vara på golvet? 

a. Om inte, får du ibland hjälpa till på golvet? 

b. Hur ofta får du hjälpa till på golvet? 

c. Vilka arbetsuppgifter får du då? 

d. Hur har du lärt dig arbetsrutinerna på golvet? 

e. Finns det nedskrivna rutiner för arbetet på golvet? 

f. Upplever du svårigheter på golvet? 

2. Har du rätt förutsättningar för att göra ditt arbete? 

3. Finns det något som påverkar ditt arbete negativt?
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Delaktivitet Funktion Effekter Orsaker Nuvarande kontroller 

(av felen) (av felen)

Uppackning Uppackning av inlevererans Felaktig hantering av gods Godset går sönder 5 Nedsatt funktion 2 Ingen 2 20

Kontroll av gods, 

kvalitet

Kontrollerar kvalitet av 

inlevererat gods 
Defekt gods från leverantör Nedsatt funktion 7

Bristande kontroll hos 

leverantör/ företag
4

Slumpvisa kontroller i 

mån av tid
9 252

Föra statistik över defekta gods och 

utefter statistiken införa fler slumpvisa 

kontroller av leverantörer

7 3 5 105

Kontroll mot förljesedel, 

antal
Kontroll av antal Fel antal Påverkar lagersaldo 4 Leverantör skickar fel 2

Kontroll av antal vid 

inlagring
2 16

Inlagring av gods i 

affärssystemet
Lagrar in gods Inlagring av fel artikel

Lagerfel- saldofel Och 

bekräftar icke mottagna 

gods

2
Ihop blandning av 

artikelnumr
3 Få eller inga kontroller 2 12

Etikett från 

affärssystem

Etiketten skrivs ut i samband 

med inlagring av artikel
sätter på fel etikett på fel artikel 

Artikeln hamnar på fel 

lager plats
5

Mänskliga faktorn som t.ex.  

trötthet , ouppmärksamhet
4 Få eller inga kontroller 3 60

Justera inställning i affärsystemet så 

steget "skriv ut" etiketter inte förbigås 

utan varning eller möjlighet att skriva ut 

etiketter under hela inlagringsprocessen. 

Skriva leverantörens artikelnummer på 

etiketter och möjliggör kontroller

5 2 3 30

Fel artikelnummer skrivs på etiketten
Artikeln hamnar på fel 

lager plats
5

Mänskliga faktorn som t.ex.  

trötthet , ouppmärksamhet
3 Inga kontroller 4 60

Förbättra arbetssätt med artikelnummer, 

hitta ett arbetssätt samt dela in 

artikelnummer i mindre grupper för att 

underlätta för medarbetaren

5 2 3 30

Fel lagerplats skrivs på etikett
Artikeln hamnar på fel 

lager plats
4

Mänskliga faktorn som t.ex.  

trötthet , ouppmärksamhet
3 Inga kontroller 4 48

Fysisk inlagring Fyskisk inlagring av gods Gods placeras på fel plats

Plockaren kan inte hitta 

godset, kostnad för 

företaget och en förlorad 

intäkt. Kunden får ej sin 

vara

4
Mänskliga faktorn som t.ex.  

trötthet , ouppmärksamhet
6

Inga kontroller, 

hyllplats kommer 

automatiskt på 

etiketterna

2 48

Orderläggning via webb
Kunder lägger order eller får 

information om produkter
Fel/gammal information Kunden beställer fel 6

Kunden har fått fel 

information
4

Orderbekräftelse 

skickas till kund
9 216

Föra statistik över returer för att se 

produkter som är förekommande och 

fokusera på att förtydliga informationen 

kring dessa som första steg. Inför fler 

reklamationskoder för en bättre analys.  

5 3 7 105

Kunden tolkar informationen fel Kunden beställer fel 6 Tolkningsfel av kund 4
Orderbekräftelse 

skickas till kund
9 216

Föra statistik över returer för att se 

produkter som är förekommande och 

fokusera på att förtydliga informationen 

kring dessa som första steg. Inför fler 

reklamationskoder för en bättre analys.  

5 3 7 105

Informationen är otydlig/ saknas Kunden beställer fel 6
Företaget har gett 

otillräcklig information.
4

Orderbekräftelse 

skickas till kund
9 216

Föra statistik över returer för att se 

produkter som är förekommande och 

fokusera på att förtydliga informationen 

kring dessa som första steg. Inför fler 

reklamationskoder för en bättre analys.  

5 3 7 105

Orderläggning via mail Kunder lägger en order
Kunder skriver fel information i 

beställningen t.ex fel artikelnummer

Ordermottagaren lägger 

order på fel artikel
4

Mänskliga faktorn som t.ex.  

trötthet , ouppmärksamhet
2

Ordermottagare ringer 

kunden vid oklarheter.
6 48

Ordermottagaren skriver in fel på 

ordern fast rätt information från kund
Felbeställning till kund 4

Mänskliga faktorn som t.ex.  

trötthet , ouppmärksamhet
2

Orderbekräftelse 

skickas till kund
6 48

Orderläggning via 

telefon 
Kunder lägger en order Kommunikationsfel 

Kunder/ordermottagare 

missförstår 

informationen

4
Tolkning av information eller 

otydlig information
3

Orderbekräftelse 

skickas till kund
4 48
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Etikett  gjord manuellt 

på datorn 

Etikett som skrivs ut via ett 

externt program då man missat 

att skriva ut dem i samband med 

inlagring

A S Pd
Händelse

(Feltyper)
A Rekommenderade åtgärderS RPNPd RPN

Bilaga 2 FMEA  
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Plock av order Plock av order Plock i fel hiss Felplock 4

Trötthet, ouppmärksamhet 

och kommunikationsbrist vid 

flera plockare.

3
Kontroll innan flytt till 

packbordet
3 36

Plock i fel hylla Felplock 4

Feltryckning när hyllplanen 

väljs och 

kommunikationsbrist vid 

flera plockare 

3
Kontroll innan flytt till 

packbordet
3 36

Fel artikel plockas Felplock 4 Kund får fel produkt 3
Kontroll innan flytt till 

packbordet
4 48

Fel antal Felplock 3
Kund får fel antal av 

produkten
3

Kontroll innan flytt till 

packbordet
3 27

Glömmer att plocka Ingen produkt till kund 7
Mänskliga faktorn som t.ex.  

trötthet , ouppmärksamhet
3

Kontroll innan flytt till 

packbordet
2 42

Blandar ihop order Felplock 7
Trötthet,  ouppmärksamhet 

och platsbrist på packbordet
3

Kontroll innan flytt till 

packbordet
3 63

Inför ett kontrollerande moment, 

hjälpmedel för att kontrollera plock
7 2 2 28

Orderbekräftning Bekräfta order i affärsystemet
Bekräfta fast artikel inte är med i 

order

Kunden får betala för 

artikel de inte mottagit
4

Mänskliga faktorn som t.ex.  

trötthet , ouppmärksamhet
3

Kontroll mot 

plockordern
2 24

Bekräfta fel antal
Kunden får betala för fel 

antal
3

Mänskliga faktorn som t.ex.  

trötthet , ouppmärksamhet
3

Kontroll mot 

plockordern
2 18
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Bilaga 3 Bedömningsmall  

Osannolikt att felet kommer ha någon märkbar inverkan, 

Användaren kommer antagningen inte kunna upptäcka det
1

Sannolikhet att fel uppkommer (S)

Extremt låg risk för fel = >1/1 500 000 1

Ganska låg risk för fel = >1/15 000 2-3

Viss risk för fel >1/400 4-6

Hög risk för fel = >1/20 7-8

Nästan alltid risk för fel = >1/3 9-10

Allvarlighet (A)

Låg risk att felet når kund >99% 2-3

Obetydlig inverkan. Användaren kommer att uppfatta det som 

en lätt irritation men påverkar inte utfallet
2-3

Märkbar inverkan som kan påverkar utfallet 4-6

Allvarlig, påverkar utfallet 7-8

Mycket allvarligt. Risk för personskada eller lagbrott 9-10

Upptäckbarhet (PD)

Mycket otroligt att felet kommet att nå kund >99,9% 1

Moderat risk att felt når kund 90-99% 4-6

Hög risk att felet når kund 50-90% 7-8

Mycket hög risk att felet når kund<50% 9-10


