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Industriprodukter
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Kundnöjdhet 

NKI, Nöjd Kund Index, mäts på en skala 1-5 där 
5 utgör högst betyg. REC Indovent AB låter ett 
oberoende kundmätningsföretag utföra s.k. im-
pulsmätningar tre gånger per år. Kundmätning-
arna mäter hur RECs kunder upplever företaget. 
Under 2009 hade vi 29 % mycket nöjda kunder 
jämfört med 2008 då motsvarande siffra låg på 
24 %. Antalet kunder som är mycket nöjda med 
leveranssäkerheten har ökat från 29 % (2008) till 
44 % (2009) och antalet kunder som är mycket 
nöjda med det personliga bemötandet har ökat 
från 58 % (2008) till 69 % (2009) för att nämna 
några exempel.  För att få ytterligare underlag för 
att kunna förbättra oss mäter vi och målsätter 
följande områden:
    
A:  Kundorderprecision –  
 antal korrekta kundorder.

B: Leveranssäkerhet (bekräftat) – 
 antal utleveranser som skickas i tid jämfört 
 med ombekräftat leveransdatum.

C: Leveranssäkerhet 
 (ursprungligt bekräftat)  –   
 antal utleveranser som skickas i tid jämfört  
 med ursprungligt bekräftat leveransdatum.

D: Inleveranssäkerhet – 
 antal inleveranser som kommer in i tid.

E: Leverantörsprecision – 
 antal korrekta leveranser från leverantör

Mål och resultat för ovanstående visas för af-
färsområdena Ventilation & Energi och Industri-
produkter i figur 2 och 3.

Figur 1

Figur 2

Figur 3
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Leverantörer och produkter  

Att leverantörerna är pålitliga är mycket viktigt 
för att REC i sin tur ska kunna upprätthålla en 
hög leveransprecision mot kund. RECs vikti-
gaste produktleverantörer har klassats som 
A-leverantörer. Dessa mäts årligen på ett antal 
punkter och REC ställer även krav på att de ska 
ha ett godtagbart miljöarbete. Mätningen av 
leveransprecisionen mot REC är uppdelad på 
affärsområdena Ventilation & Energi (V&E) och 
Industriprodukter (IP) och innefattar en mät-
ning av antalet förseningar, felaktiga produkter 
m.m. Diagrammet nedan visar andelen korrekta 
orderrader i %.
REC samarbetar också med ett antal service-
partners. Dessa genomgår en utbildning i RECs 
regi med syftet att fördjupa sina kunskaper kring 
Temovexaggregaten och på så sätt kunna er-
bjuda kunden bästa möjliga service.
För att RECs produkter ska uppfylla kundens 
krav krävs att produkterna är väl dokumente-
rade även ur miljösynpunkt. Flertalet av RECs 
produkter är miljövarudeklarerade enligt prin-
cipen som beskrivs i ISO 14025. Under 2009 
togs den första byggvarudeklarationen för ett 
Temovexaggregat fram enligt den mall som 
Kretsloppsrådet och Svensk Ventilation rekom-
menderar.  
Under 2009 såldes 13 % av samtliga aggregat 
till passivhus och ca 55 % till lågenergihus. Det 
medför ca 1 300 000 kg mindre koldioxidutsläpp 
jämfört med om husen REC levererat till enbart 
skulle ha byggts på det traditionella sättet.

Ständiga förbättringar

Navet i RECs förbättringsarbete är förbättrings-
förslagsrutinen som 
ligger integrerat i affärssystemet. Rutinen 
används till att hantera och följa upp allt från 
avvikelser och reklamationer till rena förbätt-
ringsförslag. Under 2009 har fyra stycken rena 
förbättringsförslag lämnats in. Tre av dessa var 
genomförda vid årsskiftet, samtliga hade miljö-
anknytning.
De förbättringsförslag som grundar sig på av-
vikelser domineras av olika typer av handhavan-
defel. Drygt 2 % av de order som skrivs föran-
leder ett förbättringsförslag. Det bör nämnas att 
knappt en tredjedel av dessa förbättringsförslag 
har klassats som kundvård eller retur.

Figur 4
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Transporter

Ovanstående diagram visar hur stor andel av tjäns-
tebilarna som är miljöbilar samt det genomsnittliga 
koldioxidutsläppet för samtliga tjänstebilar. Mätning 
av koldioxidutsläpp påbörjades 2008. Nyanställda 
med tjänstebil erbjuds utbildning i Eco Driving.
Vad gäller godstransporter ställer REC krav på att 
alla transportörer/speditörer som anlitas ska ha en 
miljöpolicy.

Figur 6

Figur 5

Miljöprestanda - 
kontor och lager

Under 2009 genomfördes en rengöring och syrebe-
handling av fastighetens vattenburna värmesystem. 
Korrosion och beläggningar i led ningarna förhindrade 
värmecirkulationen i systemet. Det blir intressant att 
se om det leder till en minskad fjärrvärmeförbrukning 
under kommande år.
Datorer står vanligtvis för den största delen av elför-
brukningen på ett kontor. Ofta står datorer i gång. För 
att komma undan det faktum att en dator, precis som 
mycket annan teknisk utrustning drar el även när den 
är avstängd, har grenuttag med strömbrytare köpts 
in. På varje arbetsplats har dator, skärm, skrivare, 
m.m. kopplats till grenuttaget. Förutsatt att alla kom-
mer ihåg att stänga av datorutrustningen med ström-
brytaren när man lämnar kontoret så innebär det en 
besparing av mer än 4000 kWh och närmare ett halvt 
ton mindre utsläpp av koldioxid på ett år.

Miljöprestanda / Transporter
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Arbetsmiljö, hälsa 
och säkerhet

I år hade REC som arbetsmiljömål att inventera 
vilka risker som finns i verksamheten utifrån den 
säkerhetspolicy som företaget har fastställt. Till 
exempel framkom det att det nu har gått ett 
tag sedan personalen fick genomgå brandsä-
kerhetsutbildning och första hjälpen utbildning. 
Dessa utbildningar kommer att planeras in 
under 2010.
För att förebygga att olyckor och nödläges-
situationer uppstår, så genomförs varje år en 
miljörond och en kontroll av brandskyddet. Som 
komplement till detta görs även en riskbedöm-
ning av lagerutrustning såsom pallställ och 
truckar.

Under 2009 genomgick samtliga på REC i Möln-
dal hälsoundersökningar hos företagshälsovår-
den. Hälsoundersökningens syfte är att tidigt 
fånga upp ohälsa och förebygga sådant som 
om det går lång tid, kan få svårt att få bukt med. 

Ett annat sätt att förebygga ohälsa är att 
regelbundet motionera. REC erbjuder därför 
personalen ett friskvårdsbidrag. Här ses hur 
friskvårdsbidraget utnyttjas av de anställda:

En god psykosocial arbetsmiljö stimuleras av 
en jämställd arbetsplats. Kvantitativ jämställdhet 
anses föreligga när könsfördelningen ligger inom 
intervallet 40-60 %. På REC består de anställda 
av 64 % män och 36 % kvinnor. Medelåldern 
totalt på REC i Mölndal är 44 år. För kvinnor är 
medelåldern 47 år och för män är den 43 år. 
Figur 8 visar könsfördelningen för olika ålderska-
tegorier.

Kunskap och kompetensutveckling

Figur 7

Figur 8
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Internutbildning 
i RECs 

verksamhetssystem

Webbaserad
utbildning i handelns 

arbetsmiljö

•	88%	deltagande	av	hela	personalen.
•	Syfte:	Höja	miljökompetensen	samt	inspirera	till		 	
 förbättringar på REC.

•	84%	deltagande	av	hela	personalen.
•	Syfte:	Öka	medvetenheten	om	RECs	verksamhets-	
 system - vårt hjälpmedel för att arbeta med rätt 
 saker på rätt sätt.

•	40%	deltagande	av	de	med	arbetsmiljöansvar.
•	Syfte:	Öka	kompetensen	inom	systematiskt	
 arbetsmiljöarbete hos de med arbetsmiljöansvar.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
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REC Indovent AB 

Box 37, SE-431 21 Mölndal, Sweden

Besöksadress: Kärragatan 2    

Tel: +46 31 67 55 00  

Fax: +46 31 87 58 45

www.rec-indovent.se
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