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  Purpose:   The purpose with this study is to broaden the knowledge of 

reclamation costs and their role when it comes to distribution. 

Further the study aims to categorize the participating companies 

into different groups depending on how they handle their 

reclamation costs.   

    Methodology:  The study use a qualitative method and it has a deductive 

standpoint. The theory that has been used is primarily Total Cost 

of Ownership (TCO) and Activity Based Costing (ABC).  

   Empirical foundation: The study is based upon a pre study followed by a main study,                              

both based on empirical data. The main study consists of 

empirical data from 27 companies.    

   Conclusions: The study has created a combined economic model consisting of 

ABC and TCO. Further the study has find some parameters 

within the categories; line of business, size of company, place 

within the distribution chain, which seems to make a difference 

in the way the companies make their decisions of whether to 

register reclamation costs or not.  

 
 
 



 
 
Sammanfattning 
 

Uppsatsens titel:   Reklamationskostnader vid distribution – en empirisk studie 

Seminariedatum: 2008-03-28 

Ämne/kurs: FEK P01 Magisteruppsats, 15 poäng 

Författare: Henric Nordin  

Handledare:                  Christer Kedström & Ola Mattisson 

Nyckelord: TCO, ABC, kostnadsdrivare, reklamationskostnader,                         

distribution 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att inventera uppfattningen om 

reklamationskostnader och deras vikt vid distribution, samt att 

utreda om det finns faktorer som möjliggör en inrangering av 

företag i olika grupper baserat på vilka rutiner de har vad gäller 

deras hantering av kostnadsdrivaren reklamationskostnader vid 

distribution.   

Empiri:  Studien är baserad på en förstudie samt en huvudstudie. 

Huvudstudien består av en empirisk undersökning 

innehållandes 27 företag. 

Metod: Studien har en deduktiv ansats. Studiens undersökning är av 
kvalitativ karaktär. 

  Slutsats:   Studien har konstruerat en modell vilken är en combination av 

ABC och TCO. Vidare har studien slagit fast och utrett 

kopplingen mellan de tre faktorerna; bransch, företagsstorlek 

och position i distributionskedjan, utifrån vilka slutsatser har 

kunnat dras.  
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1. Inledning 

Inledningen introducerar läsaren i bakgrunden till undersökningen, och problematiken 

som undersökningen tar upp, avslutningsvis redogör det inledande kapitlet för 

undersökningens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Distribution av varor mellan olika platser i världen är något som ständigt ökar. I takt 

med att produkter blir allt mer komplexa, blir också produktionen av dessa allt mer 

uppdelad. I vissa industrier som t.ex. bilindustrin utgörs den färdiga slutprodukten av 

komponenter producerade i ett stort antal platser i världen. Man kan t.ex. tänka sig att 

vindrutan produceras i Sverige, elektroniken i Japan och att slutmonteringen sedan sker 

i Tyskland.     

För att skapa en så väl fungerande distributionskedja som möjligt måste 

speditionsfirmorna prestera väl. Att följa tidtabeller och att ha en mycket god 

varuhantering är nyckelfaktorer. Speditionsbolagen bär således ett stort ansvar, men en 

annan avgörande faktor för en fungerande distributionskedja är på vilket sätt 

produkterna är förpackade1. Den utveckling vi idag kan studera med allt mer uppdelade 

produktionsmönster, där fler och fler aktörer är inblandade i den färdiga slutprodukten 

är en företeelse som kan antas fortsätta även i framtiden.  

Med en hög frekvens av distributioner blir kostnaderna för reklamationer vid 

distribution av allt större betydelse. Idag uppmärksammas dessa kostnader i högst 

varierande utsträckning. Detta kan sannolikt bland annat bero på den ovan nämnda 

komplexiteten i distributionskedjan med många aktörer inblandade, vilket leder till att 

uppföljningen av en reklamationskostnad ofta blir svårgjord. Ett annat skäl kan vara att 

dessa kostnader förr inte utgjorde en tillräckligt stor del av ett företags totalkostnader 

för att någon fokus skulle läggas på att utreda, och i förlängningen minska, dessa 

kostnader.  

Men kostnaderna finns där, och som andra kostnader, skapar företag värde genom att 

decimera sina kostnader i största möjliga utsträckning. Om ett fel uppstår följer normalt 

en reklamation av den som upptäcker felet. Reklamationen mynnar så småningom ut i 

                                                 
1 Intervju med Anonym A  
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ökade kostnader och tidsåtgång för åtgärdande av felet. I takt med att distributionen 

ökar görs antagandet att också kostnaden för reklamationer ökar. 

 

1.2 Problemdiskussion 

För att ett företag skall kunna sänka sina kostnader så måste kostnaderna först 

identifieras. Kostnadens ursprung och omfattning måste utredas, för att man i nästa steg 

skall kunna avgöra huruvida en kostnadsreducering är möjlig.   

Vilken position har då den här utredningen? Tidigare forskning som berör 

totalkostnadsmätning har gjorts på bred front. De två sannolikt mest använda synsätten 

vid totalkostnadsberäkningar är Total Cost of Ownership (TCO)2 och Activity Based 

Costing (ABC)3. ABC och TCO är sedan ett 20-tal år tillbaka några av de mest välkända 

begreppen inom kostnadsmätning, H. Nehler (2005) beskriver ABC som ”troligtvis är 

den mest omskrivna managementmetoden under 90-talet”4. I den här utredningen 

används en kombination av ABC och TCO, med syftet att skapa ett bredare och mer 

heltäckande instrument. 

ABC och TCO är två teorier som båda fokuserar på totalkostnader. TCO har ett 

perspektiv på inköp och ägande, medans ABC har ett mer produktionsbaserat perspektiv 

på totalkostnader. Kärnan i båda teorierna är kostnadsdrivare, vilka är alla de faktorer 

som medverkat till att produkten är utformad som den är, och att den så småningom kan 

omsättas5. När samtliga kostnadsdrivare som är aktuella för en process har identifierats 

följer en summering av dessa, vilken mynnar ut i en totalkostnad. 

ABC och TCO förespråkar beräkning av kostnader som inte direkt hör till produktionen, 

s.k. indirekta kostnader. Dessa kostnader varierar i storlek beroende på bransch, 

produktionsvolym, geografiskt läge etc. En del av de indirekta kostnaderna utgörs av 

logistiken och här återfinns också kostnader för reklamationer vid distribution. Genom 

att betrakta dessa kostnader som kostnadsdrivare, vilka beräknas i en ABC- och TCO-
                                                 
2 Ferrin. B G,  & Plank. R E, Total Cost of Ownership Models: An Exploatory Study, The journal of supply chain 
management, s 18 
3 Nehler, H, Activity-Based Costing avbildning, integration & nytta, s 48 
4 Nehler, H, Activity-Based Costing avbildning, integration & nytta, s XVIII 
5 Babad. Y M & Balchandran. B V, Cost Driver Optimizating in Activity-Based Costing, The accounting review,  
Vol. 68 no. 3, s 563 
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analys finns det förutsättning för att beskriva reklamationskostnader vid distributioners 

roll i företagets totalkostnad.  

Vid distribution uppstår flera olika kostnader, dessa kan betraktas som direkta eller 

indirekta kostnader, där en direkt kostnad är kostnaden som uppstår direkt i samband 

med distributionen, exempelvis fraktkostnaden. De indirekta kostnaderna syns inte lika 

tydligt men utgörs av de kostnader som uppstår till följd av distributionen, exempelvis 

då en levererad produkt har skadats till följd av distributionen, vilket resulterar i 

reklamationskostnader. I anslutning till denna undersökning har en pilotstudie gjorts, 

vilken beskrivs närmare i kapitel 2.2, gjorts.  

Trots att pilotstudien pekar på att reklamationskostnader vid distribution inte förefaller 

vara en kostnadsgrupp som företag i så stor utsträckning intresserar sig för. Så finns det 

all anledning att titta närmare på dessa kostnader, dels för att de utgör en allt större del 

av totalkostnaderna, men också för att påvisa att de företag som helt och hållet ignorerar 

sina reklamationskostnader vid distribution, i viss utsträckning agerar felaktigt.   

Reklamationskostnader vid distribution förefaller, baserat på resultatet i pilotstudien, 

vara en kostnad som inte ägnas så mycket uppmärksamhet i företag, trots att kostnaden i 

några fall verkar utgöra en stor kostnadspost.  

 

1.3 Problemformulering 

Är det möjligt att fastställa några faktorer som avgör huruvida ett företag väljer att 

registrera sina reklamationskostnader? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur vanligt det är att företag registrerar 

reklamationskostnader vid distribution, samt om det finns några paralleller att dra 

mellan de företag som registrerar sina reklamationskostnader vid distribution och deras 

omgivande miljö. 
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2. Metod 

Metodkapitlet beskriver hur studien är utförd. I detta kapitel ingår bl.a. en beskrivning 

av utredningens ansats, en beskrivning av vilken datatyp som använts, samt vilka 

teorier som har använts och hur urvalet av dessa teorier gått till. Metodkapitlet bidrar 

genom att det redogör dels för de val som gjort att utredningen ser ut som den gör, samt 

också genom att kapitlet gör det lättare att skapa liknande studier i framtiden. Det 

sistnämnda innebär möjligheten att skapa framtida studier, vilka delar metod med 

denna studie, för att på så sätt kunna göra relevanta jämförelser av studiernas resultat.  

 

2.1 Introduktion - pilotstudien 

Under hösten 2007 inleddes denna undersökning av reklamationskostnader vid 

distribution. Jag mottog uppdraget att undersöka reklamationskostnader vid distribution 

av SCA Packaging, en av Sveriges största producenter av wellpapplådor.  

Undersökningens syfte var inledningsvis att genom hela distributionskedjan, från 

tillverkare till kund, göra en totalkostnadsberäkning. Därefter skulle, utifrån 

totalkostnadsberäkningen, konstrueras en modell eller en mall för att genomföra 

liknande totalkostnadsberäkningar på andra distributionskedjor.  

De inledande försöken att samla in kvantitativ data gav ingen utdelning. Svaren som 

gavs var antingen att det tillfrågade företaget inte registrerade den typ av 

reklamationskostnader som eftersökts, eller att företaget inte ville lämna ut information 

som berörde deras reklamationskostnader vid distributioner. Skälen som gavs till detta 

var att informationen om reklamationskostnader är känslig och att man vill undvika att 

konkurrenter kommer över siffrorna, samt att man inte gärna vill lämna ut information 

om sina kunder. 

Det stod nu klart att undersökningens syfte, att skapa en modell för 

totalkostnadsberäkning av reklamationskostnader vid distribution, inte skulle gå att 

uppfylla. Detta innebar att syftet behövde omarbetas, på ett sätt som inte medför ett krav 

på tillgång till kvantitativ data. Då utredningens inledande datainsamling visade att vissa 

företag registrerade sina reklamationskostnader vid distribution medan andra företag 
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inte gjorde det, födde detta frågan; vad är det som gör att vissa företag registrerar sina 

reklamationskostnader?   

I pilotstudien identifierades tre faktorer vilka verkade kunna fälla avgörande för om 

företagen registrerar sina reklamationskostnader eller inte, bransch, företagsstorlek och 

position i leveranskedjan. 

Pilotstudien låg till grund för hur problemformuleringen för huvudundersökningen 

skulle komma att utformas, genom att den bidrog till en viss insikt i hur empirin skulle 

komma att se ut6. Med anledningen av problemformuleringen stod det klart att studien 

skulle vara av kvalitativ karaktär för att en utredning av problemen skulle kunna 

genomföras.  

I huvudutredningen har insamling av empiri gjorts dels via telefonintervjuer och dels via 

e-post enkäter, genom en s.k. survey-undersökning7. Undersökningen innefattar 27 

deltagande företag. Företagens bransch, storlek och vid några fall nationstillhörighet är 

av varierande karaktär.  

Från en kvalitativ undersökning hämtas muntliga svar, vanligen genom att frågeställaren 

respondenten beskriva ett förlopp.8 Sällan avser en kvalitativ undersökning att 

undersöka ett exakt resultat utan ofta eftersöks en utförlig förklarning av hur en, inte 

sällan, längre process fortlöper.9 De kvalitativa data som samlats in under utredningen 

används i syfte att föra en diskussion och dra paralleller mellan de olika företagens 

agerande i frågan om registrering av reklamationskostnader.    

 

 

 

 

 

                                                 
6 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 81 
7 Bryman, A & Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 529 
8 Beckman, J, Rapporter och uppsatser, s.48 
9 Ibid 
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2.2 Datatyp 

I undersökningen har uteslutande primärdata använts. Med primärdata avses data som är 

insamlad specifikt för utredningen10. Undersökningen är gjord baserad på en empirisk 

undersökning där data är hämtad från respondenter.  

Fördelen med att utnyttja primärdata är att den blir ändamålsenlig för undersökningen. 

Detta gör att när väl data är insamlad så går arbetet förhållandevis fort med att sortera 

och välja ut de delar som är väsentliga för undersökningen. Det tål att påpekas att 

förarbetet inför datainsamlingen, samt själva insamlingen inte sällan är tidskrävande 

processer i sig, något som erfarits från studien.  

 

2.3 Forskningsansats 

Utredning är gjord med en deduktiv ansats, det teoretiska bidraget i undersökningen 

hämtas, som tidigare nämnts, från TCO och ABC. Dessa tillämpas för att ge en bättre 

förståelse för vilken roll reklamationskostnader vid distribution spelar i ett företags 

totalkostnader. Detta innebär att jag med utgångspunkt ifrån TCO och ABC försöker 

tolka verkligheten. Den tidigare beskrivna pilotstudien gav en initial uppfattning om hur 

verkligheten ser ut, genom att därefter utnyttja ABC och TCO har teori deducerats på 

verkligheten.11  

 

2.4 Val av teorier  

Efter det att pilotstudien var genomförd stod det klart att en eller ett par modeller med 

fokus på kostnadsmätning skulle vara användbara för att skapa en förståelse för 

reklamationskostnader vid distribution.  

Vid urvalet av teorier genomfördes en eftersökning av relevanta företagsekonomiska 

kostnadsmätningsteorier. Valet kom att stå mellan: 

                                                 
10 Jacobsen, D I, Vad, Hur och Varför, s 57 
11 Ibid, s 34 
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• Självkostnadskalkylering – En av två grundläggande filosofier vid produktkalkylering 

vilken i största möjliga mån kalkylerar de kostnader som uppkommer p.g.a. 

produktionen. Inom självkostnadskalkylering finns flertalet olika metoder att arbeta 

på.12     

• Bidragskalkylering – Den andra grundläggande filosofin inom kalkylering, vilken 

förespråkar ett annat sätt att kalkylera än självkostnadskalkylering. Bidragskalkylering 

ger till skillnad från självkostnadskalkylering ingen fullständig kostnadsfördelning. Vid 

en bidragskalkyl kalkylerar man de särkostnader som orsakas av kalkylobjektet, de 

kostnader som inte orsakas av kalkylobjektet bortser man ifrån i bidragskalkylen.13    

• Activity Based Costing – Kan ses som en undergrupp till självkostnadskalkylering. 

ABC är en av de absolut mest kända metoderna när det gäller att göra 

självkostnadsberäkningar. Som undergrupp inom självkostnadskalkylering går ABC-

kalkylen ut på att summera samtliga kostnader som uppstår på grund av 

kalkylobjektet.14  

• Total Cost of Ownership – En ekonomisk teori vars innehåll till stor del är mycket likt 

innehållet i ABC. Ett företag som arbetar efter TCO försöker också beräkna samtliga 

kostnader som tillhör ett objekt eller en process. Den stora skillnaden mellan ABC och 

TCO utgörs i deras tidsperspektiv och på vilket sätt de genomsyrar organisationen.    

Av dessa fyra teorier och modeller valde jag att använda ABC och TCO för att utforma 

en teoretisk referensram. ABC föreföll vara en mycket intressant kalkylmetod för 

undersökningen, dels för att den fått mycket uppmärksamhet sedan den utvecklades 

under slutet av 1980-talet15 och dels för att den utgår ifrån att så många kostnader som 

möjligt skall inräknas i kostnadskalkylering. Det sistnämnda utgör en god teoretisk 

grund för att beskriva kostnaden för reklamationer vid distributioners del av de totala 

kostnaderna för kalkylobjektet. 

ABC utgör i denna utredning ett bra komplement till TCO vilken, som tidigare nämnts, 

utgår ifrån liknande tankesätt som ABC. Då TCO instrumentet har likartat innehåll så 

                                                 
12 Ax.C & Johansson. C & Kullvén. H, Den nya ekonomistyrningen,  s 199 
13 Ibid, s 289 
14 Ibid, s 261 
15 Ibid  
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står det klart att teorin också försöker härleda så många kostnader som möjligt till 

kalkylobjektet, för att ge en rättvisande bild av processens eller kalkylobjektets 

kostnadssammansättning. Detta innebär att kostnader för t.ex. undersökningens 

studerade reklamationskostnader vid distribution belyses. Genom en kombination av 

ABC och TCO kan utredningen påvisa vilken roll reklamationskostnader vid 

distribution har både i ett tidsmässigt kortare och längre perspektiv.  

 

2.5 Val av respondenter 

Urvalet av respondenter har inte skett slumpmässigt, istället har företagsurvalet skett 

med en medveten fördelning mellan olika branscher. Skälet till att försöka sprida 

undersökningen över ett antal olika branscher var för att försöka uppnå ett mer 

generaliserbart resultat. Några branscher är respresenterade med ett flertal företag 

medans några representerade företag tillhör de enda i sin bransch. Utöver den medvetna 

spridningen mellan olika branscher fanns det inga egentliga andra kriterier som skulle 

uppfyllas hos de utvalda företagen. Generellt kan sägas att en medveten satsning har 

skett mot namnkunniga företag. Detta har gjorts till största del för att det kan göra 

undersökningen intressantare om de deltagande företagen är välkända både till 

företagsnamn som till produkter. Målsättningen med att tillfråga namnkunniga företag 

har också medfört att undersökningen till största del innefattar relativt stora företag.  

Vad gäller respondenterna på respektive företag har jag i största möjliga mån sökt svar 

från logistikavdelningar. I de fall då logistikavdelningar inte har funnits eller då jag av 

andra skäl haft kontakt med någon person utanför logistikavdelningen, har det rört sig 

om en person som är mycket insatt i företagets verksamhet på det kostnadsmässiga 

planet t.ex. en ekonomichef.  
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2.6 Datainsamling  

Datainsamlingen har till största del genomförts med hjälp av e-post enkäter, s.k. survey-

undersökningar16. Utöver de data som samlats in via e-post har en mindre del också 

erhållits via telefonintervjuer. I de fall telefonintervjuer förekommit har de skett med en 

öppen struktur, vilket inneburit att respondenterna först fått beskriva skeenden fritt vilka 

sedan vid behov kompletterats med följdfrågor.17 Alternativet till att genomföra 

telefonintervjuer skulle vara att använda personliga intervjuer. En personlig intervju 

medför fördelen att man träffar personen som intervjuas vilket medför att intrycket från 

intervjun kan bli bredare, t.ex. genom att man kan läsa kroppsspråket hos respondenten. 

Det faktum att intervjuaren träffar respondenten kan också medföra nackdelen att 

intervjuaren på medvetet eller omedvetet plan påverkar de svar som erhålls från 

respondenten.18 Skälet till att denna utredning använt telefonintervju framför personlig 

intervju är att det är betydligt mindre tidskrävande att genomföra en telefonintervju, den 

tidsmässiga och resursmässiga vinsten ses som två  av de viktigaste fördelarna med 

telefonintervjuer.19  

Vid undersökningens inledande skede förekom materialinsamlingen via 

telefonintervjuer, men trots vad ovan nämnts visade detta sig vara mycket tidskrävande, 

framför allt i form av förarbete som låg till grund för att komma i kontakt med rätt 

respondent på respektive företag. Med anledning av detta skedde, som ovan nämnts, en 

klar majoritet av datainsamlingen genom e-post enkäter som skickades ut till respektive 

företag. Frågorna i enkäten var medvetet utformade så att svaren skulle kunna jämföras 

med varandra i största möjliga utsträckning.  

Fördelen med att använda survey-undersökningar i så stor utsträckning har varit den 

tidsmässiga vinsten, både för intervjuaren som för respondenten. Vid genomförda 

telefonintervjuer noterades skriftligen den pågående intervjun med stödord. Dessa 

renskrevs därefter direkt efter avslutad intervju för att på så sätt få med så mycket 

information som möjligt i intervjuresultatet.  

                                                 
16 Bryman, A & Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 529 
17 Jacobsen, D I, Vad, Hur och Varför, s 162 
18 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 106 
19 Ibid, s 173 
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Resultaten från survey-undersökningen redovisas i citatform. Skälet till detta är att jag 

ganska omgående förstod att det fanns en risk för att de erhållna svaren förändrades och 

blev för lika varandra om jag skulle skriva om samtliga svar med mina egna ord. För att 

inte riskera detta citeras varje enskilt svar från survey-undersökningen i sin helhet.   

 

2.7 Validitet och reliabilitet 

För att skapa en så hög validitet (att mäta det som avses mätas) som möjlighet i 

undersökningen, har jag hela tiden förhållit mig kritisk till de insamlade kvalitativa 

data.20 Jag har varit medveten om att jag inte kommer kunna förhålla mig helt objektiv 

till insamlad data och att jag inte kan göra några exakta avgränsningar på samma sätt 

som en mer kvantitativ undersökning hade gett utrymme för.  

Vad gäller reliabiliteten, tillförlitligheten i materialet, torde utredningens resultat bära 

hög reliabilitet. De respondenter som deltar i utredningen är alla förknippade med sitt 

företags logistik eller kostnaderna för dessa på nära håll. För att ytterligare förstärka 

reliabiliteten i det material som samlats in har varje enskild respondent erbjudits 

möjligheten att vara anonyma, antingen bara uppgiftslämnaren, eller också både 

uppgiftslämnaren och företaget. Genom möjligheten till anonymitet har jag minskat 

respondentens incitament för att medvetet uppge felaktiga svar. Med anledning av detta 

finner jag skäl för att anta att den information som respondenterna framfört bär 

sanningens prägel.     

 

 

 

 

 

 

                                                 
20Jacobsen, D I, Vad, Hur och Varför, sid 21 
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2.8 Källkritik 

Värt att påpeka gällande källorna till informationen som eftersökts, kostnader för 

reklamationer, är att informationen inte gärna lämnas ut till vem som helst. Med detta 

sagt kan det tänkas att de kvalitativa data utredningen inhämtat inte alltid är 

heltäckande, detta då respondenten kan välja sina ord så att det studerade företaget ej 

framstår som något annat än mycket bra på att kontrollera och sköta sina kostnader.      
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3 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen skapar en teoretisk grund i utredningen. Referensramen 

ligger också till grund för analysen som görs i kapitel 5. 

 

3.1 Inledning  

Kostnadsmedvetenhet och en strävan att göra rätt saker utgör en viktig del av 

företagsekonomi. Synsättet på vad som utgör kostnader och vilka kostnader som ska 

mätas skiljer sig inte sällan åt från en företagsekonomisk teori till en annan. 

Traditionellt sett har inställningen till produktionslösningar och processer varit att den 

leverantör eller den produktionslösning som innebar lägsta möjliga kostnader var det 

bästa valet21.  Under 1980-talet började synen förändras. Företagen började inse att 

kvalitet och kostnad inte alltid följde varandra, att hög kostnad inte alltid innebar bättre 

kvalitet. En bredare syn på kostnader växte fram, och med detta en förståelse för att det 

finns mer att räkna in i begreppet kostnader än endast den direkta rörliga 

produktionskostnaden. Detta medförde att en större förståelse för vikten av långsiktiga 

relationer mellan leverantörer och kunder började växa fram22.  

Med utgångspunkt från vad undersökningen avser utreda har en teoretisk referensram 

växt fram. I problemdiskussionen nämns att en identifiering av kostnader är ett första 

steg mot att mäta, och i förlängningen kunna påverka en kostnad. Med hjälp av 

utredningens teori skall arbetet med att identifiera och mäta reklamationskostnader vid 

distribution förenklas. 

Efter en tids studier av kostnadsanalyser och totalkostnadsanalyser fastslogs en teoretisk 

referensram som inkluderar och härleder såväl direkta som indirekta kostnader skulle 

passa framställningen bäst.  

Referensramen som utgörs av tidigare nämnda ABC och TCO skapades. Dessa är som 

tidigare nämnts välkända inom företagsekonomiska instrument. Detta är något som 

gagnade dem när urvalet av teori skulle göras, med förhoppningen om att en välkänd 

                                                 
21 Ellram. L M & Siferd. S P, Purchasing: The Cornerstone of the Total Cost Of Ownership Concept, The 
Journal of Business Logistics, s 163 
22Ibid  



13 

 

och vida accepterad teori skulle kunna medföra en högre acceptans av resultatet i denna 

studie.   

Det som skiljer ABC och TCO åt är deras synsätt, tidsaspekt och användningsområde. 

ABC och TCO används inte som varandras substitut, istället används de tillsammans i 

denna studie för att komplettera varandra. ABC är med sitt vertikala, kortare perspektiv, 

en bra modell för att t.ex. totalkostnadsberäkna kostnaderna vid en produktionsprocess. 

TCO är i sin tur ett instrument med ett långtgående perspektiv, vilket horisontellt 

genomsyrar organisationens kostnader. Med hjälp av TCO kan olika kostnadsdrivares 

påverkan på ett företags totala kostnader sett ur ett längre perspektiv identifieras.    

Sett ur ett value chain perspektiv kan ABC och TCO, använda var för sig, illustreras på 

följande sätt:  

 

Figur 1 Relationen mellan ABC & TCO, använda var för sig. 

Eftersom reklamationskostnader vid distribution skapar kostnader som kan attribueras 

dels till t.ex. en produktionsprocess eller en inköpsprocess, men också utgör kostnader 

som drabbar företagets resultat i ett längre perspektiv, har det visat sig relevant att 

använda både ABC och TCO, med sina skilda perspektiv. 

 

 

3.2 Problemframställning av reklamationskostnader vid distribution  

I undersökningens inledningsskede var min uppfattning om hur reklamationskostnader 

vid distribution hanteras idag inte så välutvecklad. Framför allt var det SCA Packaging 

och deras framställning av problematiken inom reklamationer vid distributioner som 
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gav mig en uppfattning om hur hantering och registrering av reklamationskostnader vid 

distribution går till. Deras uppfattning var att marknaden hanterade reklamationer på ett 

varierande sätt och deras uppfattning var att en majoritet av deras kunder inte 

registrerade reklamationskostnader vid distribution.  

Den inledande pilotundersökningen visade på ett resultat som var närliggande SCA 

Packaging:s uppfattning. Pilotundersökningen visade att det föreföll vara en majoritet 

av de tillfrågade företagen som inte registrerade reklamationer vid distribution. De 

angivna skälen till att någon mätning inte gjordes varierade något men generellt sett 

handlade svaren om att man inte tyckte att dessa kostnader utgjorde så stor del att det 

fanns skäl för att registrera dem. Ett annat ofta förekommande svar var att man inte såg 

något syfte med att registrera dessa kostnader, ofta för att kostnaden debiteras hos något 

annat företag i leveranskedjan. Några samband mellan rutiner vid registrering av 

reklamationskostnader och de olika företagen kunde urskiljas, dessa samband kom 

sedan att ligga till grund för nedanstående faktorer.   

 

3.3 Faktorer som avses studeras 

I pilotstudien identifierades som tidigare nämnts tre olika faktorer baserade på de svar 

som samlats in. Kriterierna för urvalet av faktorerna var inte uppbundna vid några 

speciella krav, ambitionen var att finna faktorer som var gemensamma för de företag 

som uppgett att de registrerar reklamationskostnader vid distribution. Nedan följer de tre 

faktorer som identifierades, samt en beskrivning av vad respektive parameter innefattar.  

  

• Bransch – Med bransch avses här vilken branschtillhörighet som det undersökta 

företaget har samt framför allt om denna branschens distributionsintensitet 

verkar påverka om företaget registrerar reklamationskostnader vid distribution 

eller inte.    

• Företagsstorlek – Definitionen av företagens storlek är i undersökningen 

subjektivt framställd. Det finns inga fasta gränser för små, medelstora och stora 

företag. För att på ett enkelt sätt förklara vilken typ av företag som 
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katergoriseras som små företag, som medelstora företag och som stora företag 

följer här några företagsexempel från vardera kategori innehållande välkända 

företagsnamn. Stora företag innebär företag som t.ex. Volvo, Scania, Sony 

Ericsson, medelstora företag innebär företag som t.ex. discshop.se eller en av 

Sveriges största internetbokhandlare. Till sist, med små företag avses de allra 

minsta företagen i undersökning, dessa utgörs oftast av lokala företag som 

befinner sig sist i leveranskedjan, såsom lokala återförsäljare av bilar, lokala 

återförsäljare av kök, etc.  

• Position i distributionskedjan – Med företagets position i distributionskedjan 

avses vilken funktion företaget har, är företaget en producent, är företaget en 

återförsäljare, eller företaget en speditionsfirma som befinner sig mitt inne i 

distributionskedjan etc. 

 

Pilotstudien visade att företag inom vissa branscher verkade mer angelägna än andra 

om att registrera reklamationskostnader vid distribution. Den inledande studien visade 

också att några företag som befann sig sist i distributionsledet, innan kunden fick varan 

i handen, inte registrerade reklamationskostnader vid distribution. Den sista faktorn som 

identifierades i pilotstudien var som ovan nämns storleken på företaget, vilken i några 

fall tycktes vara avgörande för om företaget registrerade reklamationskostnader vid 

distribution. Utifrån empirin och den teoretiska referensramen kommer dessa tre 

faktorer analyseras i kapitel 5, analys.  

Det finns två huvudsakliga skäl till att utredningen försöker identifiera faktorer som 

tycks ligga till grund för om företag registrerar sina reklamationskostnader vid 

distribution eller inte.  

Det första skälet är att fastställa om de företag som deltar i denna undersökning fattar 

beslut angående reklamationskostnader baserade på någon av de tre faktorerna 

branschtillhörighet, företagsstorlek eller position i distributionskedjan. Det andra skälet 

är att om ett sådant fastställande kan göras, medför detta att denna utredning ger ett 

inledande bidrag till en framtida kartläggning av vilka faktorer som gör att ett företag 

väljer att registrera sina reklamationskostnader vid distribution.  
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Analysen av de tre faktorerna genomförs med stöd i den teoretiska referensramen. 

Vilket medför att utredningen, oavsett hur det visar sig att företagen agerar i praktiken, 

kommer att bidra med en inledande kartläggning vad gäller hur man enligt 

kombinationsinstrumentet ABC och TCO bör agera utifrån de tre faktorerna.   

 

3.4 Teoretisk Referensram 

Behandlingen av referensramen inleds med en genomgång av ABC, TCO och 

kostnadsdrivare. Som tidigare nämnts är synen på kostnadsdrivare den gemensamma 

nämnaren för ABC och TCO, med anledning av detta inleds detta delkapitel med en 

genomgång av vad som egentligen utgör en kostnadsdrivare. 

  

Kostnadsdrivare 

Det finns två avsikter med att beskriva kostnadsdrivare lite djupare i studien. Den första 

är för att klargöra att reklamationskostnader vid distribution är en kostnadsdrivare. Och 

den andra är att redogöra för vikten av att försöka identifiera en kostnadsdrivare, vilket 

framför allt kommer påvisas i genomgången av ABC och TCO. 

Vanligen förekommer två benämningar av kostnadsdrivare, primär eller sekundär, där 

den primära är en händelse som ger upphov till kostnader och den sekundära är en 

kostnadsdrivare som i sin tur gav upphov till en ny kostnadsdrivare23, i denna 

framställning benämns båda dessa som kostnadsdrivare.  

Kostnadsdrivare är varje enskild process i ett företag som skapar kostnader. 

Illustrationen nedan visar hur flera kostnadsdrivare tillsammans utgör i det här fallet 

TCO, men TCO kunde lika gärna bytas ut mot ABC i nedanstående modell.  

                                                 
23 Ellram. L M & Siferd. S P, Purchasing: The Cornerstone of the Total Cost Of Ownership Concept, The 
Journal of Business Logistics, s 164 
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Bild 1. Total Cost of Ownership model. Kostnadsdrivarna är hämtade från  Bruce G. Ferrins & Richard E. Planks exempel på 
kostnadsdrivare24. 

Kärnan i att använda kostnadsdrivare för att analysera ett företag är att gå ifrån 

vetskapen om att produktionsvolymen avgör kostnaden per enhet25. 

Vid en ökad produktionsvolym sänks ofta initialt kostnaderna per producerad enhet. 

Dock skall sägas att det existerar många exempel på ett motsatt förhållande, d.v.s. att 

ökande produktionsvolym medför högre kostnader per enhet.26 Att vid en 

kostnadsanalys endast utgå ifrån produktionsvolym och rörliga kostnader per 

producerad enhet kan med andra ord bli missvisande. Exempel på ett resonemang som 

utgår ifrån kostnadsdrivare skulle kunna vara; vilka faktorer i företaget har gjort att 

produkten ser ut som den gör, att den har de egenskaper som den har och är utrustad 

med den teknik den har?27Ett annat exempel på vad som utgör kostnadsdrivare är vilka 

faktorer det är som gjort att produkten levereras från punkt a till punkt b. Förmodligen 

finner man i det sistnämnda exemplet både distribution och kanske 

reklamationskostnader som uppkommit på grund av distributionen.   

I en utredning där ett stort antal deltagande företag har besvarat några frågor angående 

kostnadsdrivare i deras verksamhet går det att finna en rad exempel på kostnadsdrivare. 

                                                 
24 Ferrin. B G,  & Plank. R E, Total Cost of Ownership Models: An Exploatory Study, The journal of supply 
chain management, 25 
25 Govindarajan. V & Shank. J, Strategic Cost Management: The New Tool for Competitive Advantage, s 152 
26 Ibid, s 151 
27 Ibid, s 20  
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För att tydligöra några exempel på faktorer som utgör kostnadsdrivare följer nedan ett 

urval ur denna undersökning28. 

Exempel på Kostnadsdrivare: 

Operationella kostnader                    Kvalitet  Logistik 
Tillverkning                                                 Hållbarhet  Frakt 
Maskinernas effektivitet                         Ersättning  Förpackningar 
Schemalagd produktion                        Kostnad för kvalitet  Kundservice 
Arbetskraftsbesparingar                        Inspektioner  Tillgänglighet 
Ökning av produktionsvolym                      Kvalitetsförbättringar Ledtider 
Reklamationer                        Reklamationer 
Lagerkostnader 
 

Tekniskt övertag                      Underhållskostnader              Transaktionskostnader 
Föråldrad design                         Utrustning  Administrationsavgifter 
Ändamålsenlig produkt                         Utbildning av personal Små orders 
Flexibilitet för nya                         Reparationskostnader  Aktivitet av transaktioner 
Användningsområden                         Reservdelar  Kostnad för byte av 
leverantör 

 
Övriga kostnadsdrivare 
Garantier 
Designkostnader 
Tillgängliga leverantörer 
Installationskostnader 
Säkerhetsfrågor på arbetsplatsen 

 

Kommentar till exemplen på kostnadsdrivare: 

Som ovan visas finns kostnadsdrivare i flera olika sektioner hos ett företag. I listan på 

exempelkostnader ovan märks också att kostnader i samband med logistik har en 

framträdande roll i många företag. I undersökningen från vilken exemplen på 

kostnadsdrivare har hämtats tas inte reklamationer vid logistik upp som en enskild 

kostnad, däremot tas reklamationer upp under andra rubriker. Att reklamationskostnader 

inte tas upp under logistik kan bero på att de ännu ej är kostnader som är prioriterade att 

beräkna och fastställa för företag. Det kan också bero på att 

undersökningskonstruktörerna inte tog med reklamationskostnader vid distribution som 

en valbar parameter i undersökningen.  

 

                                                 
28 Ferrin. B G,  & Plank. R E, Total Cost of Ownership Models: An Exploatory Study, The journal of supply 
chain management, s 25  
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Activity Based Costing & Total Cost of Management 

ABC och TCO behandlas här i samma del av kapitlet. Detta beror på att dessa 

innehållsmässigt är likartade. 

Bortsett från framför allt tidsperspektivet, att TCO trycker på långsiktighet, så utgår 

ABC och TCO ifrån samma grundläggande syn på totalkostnader, nämligen att 

innehållet skall utgöras av samtliga kostnadsdrivare som kan härledas till en process. 

Vid kostnadsmätning inom redovisningsområdet är kostnaden en funktion av den 

producerade volymen, en viss uppdelning av kostnadsslag kan förekomma, t.ex. fasta 

kostnader respektive rörliga kostnader. Men det är fortfarande den producerade 

volymen och de fasta kostnaderna som står i fokus.  

Inom TCO- och ABC-kalkylering utgår man istället, som ovan tidigare nämnts, ifrån 

kostnadsdrivare. De kostnadsdrivare vilka uppkommer med anledning av en 

produktionsprocess beräknas, summeras och utgör en total TCO- och ABC-kostnad. 

Genom att härleda kostnader utanför produktionen till en produktionsprocess skapas 

enligt förespråkare av TCO och ABC en bättre kostnadsmässig avbildning av 

organisationen än andra alternativa kalkyleringsformer.29 

I de fall då distributioner medför skador på den levererade produkten uppstår kostnader 

utöver själva distributionen, t.ex. ersättning och ytterligare en distributionskostnad, detta 

är exempel på kostnader som utgör en del av TCO och ABC. Inledningen beskriver en 

hög andel distribution världen över, något som medför att dessa kostnader blir en allt 

viktigare del av ett företags TCO och ABC.  

Inom TCO och ABC benämns kostnader som direkta och indirekta kostnader30.  Med 

direkta kostnader avses kostnader som berör produktionen och som uppenbart är knutna 

till produktionen av den producerade produkten. Med indirekta kostnader avses 

kostnader som inte står i direkt anslutning till produktionen, men som ändå går att 

sammankoppla med processen. Dessa indirekta kostnader kan t.ex. vara distribution och 

utbildning för personal som jobbar med produkten.  

                                                 
29 H. Nehler, Activity-Based Costing avbildning, integration & nytta, s 48 
30 Ellram. L M & Siferd. S P, Purchasing: The Cornerstone of the Total Cost Of Ownership Concept, The 
Journal of Business Logistics, s 164  
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Likt ABC-kalkyleringen innebär också ett TCO-synsätt att kostnaderna relateras direkt 

till en process (ofta ett objekt som företaget har investerat i) vilket gör att summeringen 

av kostnaderna blir lättgjord samt att förståelsen för och inblicken i vilka kostnader den 

enskilda processen medför blir tydliga31. Annorlunda uttryckt innebär detta att samtliga 

kostnader associerade till inköpsprocessen beaktas och kvantifieras32.  

TCO-synsättet förespråkar att chefer bör använda sig av ett längre perspektiv för att på 

så sätt sänka kostnaderna33. Med detta menas att cheferna ska försöka se den 

kostnadsmässiga fördelen som långa relationer, t.ex. i relationen till sina leverantörer. 

Det är inte ovanligt att en leverantör som, relativt till andra leverantörer, medför höga 

direkta kostnader, trots detta innebär en lägre TCO för företaget än vad alternativa 

billigare leverantörer gör. Detta tack vare en god, långsiktig relation och ömsesidigt 

förtroende34.  

Vid ett TCO-synsätt är information om kostnader en avgörande faktor. Samtliga 

kostnader som är relevanta för produkten måste vara kända för att TCO skall vara helt 

rättvisande. Skulle det vara uppenbart att alla kostnader inte finns att tillgå, t.ex. 

beroende på att det inte finns någon dokumentation över kostnaden, ska TCO-

beräkningen ske genom en fokusering på de för företagets verksamhet viktigaste 

kostnaderna. Görs TCO-beräkningen för att jämföra ett investeringsalternativ med ett 

annat gäller det, utöver att det är kostnader som är viktiga för verksamheten, att båda 

beräkningarna utgår ifrån samma typ av kostnader35. Av detta att döma kan man anta att 

implementeringskostnaden för TCO i hög grad varierar beroende på hur företags 

kostnadsregistreringar är organiserade. 

Med anledning av att TCO genomsyrar hela verksamheten under långa perioder är 

TCO-synsättet något som implementeras och utformas olika för olika organisationer. 

                                                 
31Ibid, s 164 
32 Degraeve. Z & Roodhooft. F, Improving the efficiency of the purchasing process using total cost of ownership 
information: The case of heating electrodes at Cockerill Smabre S.A, Euorpen Journal of Operational Research, s 
42 
33 Ferrin. B G,  & Plank. R E, Total Cost of Ownership Models: An Exploatory Study, The journal of supply 
chain management, s 18 
34 Ellram. L M & Siferd. S P, Purchasing: The Cornerstone of the Total Cost Of Ownership Concept, The 
Journal of Business Logistics, s 165  
35 Ibid, s 171 
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Några paralleller mellan organisationsstruktur eller organisationskultur och 

utformningen av TCO har hittills inte framträtt.36  

En viktig del av implementeringen är vilka mätkostnader som uppstår i samband med 

denna. Vad som avgör är hur stor kalkylnoggrannhet som eftersöks. Vid hög 

noggrannhet följer ett stort antal kostnadsdrivare vilket i sin tur medför högre 

mätkostnader.37 

Nedan visas ett exempel på en TCO-utformning vilken har hämtats direkt från ett 

företag som använder just denna modell i sin verksamhet. Företaget har begärt att förbli 

anonymt i uppsatsen. 

 

Upstream cost Purchasing cost
Administration & 

transport
Inventory and 
Carrying cost

Definition av behov Materialkostnad Orderläggning Opportunity cost Installationskostnad
Kostnad för 
användning

Purchasing suppliers
Arbets-/ energi-/ 
maskinkostnad Transport/Försäkring

Försäkringskostnad tex. 
brand etc Underhåll 

Löpande kostnad 
relaterat till lev.

Leverantörsval
Fabriks & övrig 
overheadkostnad Skatter och avgifter Skatter för egendom

Garantikostnad för 
perioden

Kostnad för 
återvinning

Leverantörskvalificering
Packning och 
transportkostnad Mottagningskostnad Lagringskostnad

Dålig kvalitet på 
artikeln

Kostnad för 
skrotning

Produkt kvalificering    
TC-tester mm Leverantörens vinst Kvalitetsinspektion

Inkurrans och kostnad 
för skadat gods

Kostnad för försenad 
leverans

Kostnad för 
företagspolicy.

KOF:                         
Strukturändringar

Omprogramering av 
automatmaskin

Instruktion:

Vid byte av artikel: Ange endast förändring gentemot tidigare kostnad.
d nyupplägg av artikel: Beräkna kostnader i samtliga rutor ovan

Cost related to Downstream risks

1 2 43 5

 

 

 

                                                 
36 Ibid, s  166 
37 H. Nehler, Activity-Based Costing avbildning, integration & nytta, s 51 
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Referensram 

Genom att använda ABC och TCO i kombination kan en bredare uppfattning om 

kostnadsdrivares påverkan framföras. En reklamationskostnad har inledningsvis 

uteslutande kortsiktiga konsekvenser på ett företags resultat. Men på längre sikt kan 

man tänka sig att reklamationer och kostnaderna för dessa i form av pengar, men kanske 

framför allt i form av tidsåtgången och väntetid för kunden medför ett långsiktigt lägre 

resultat.  

I inledningen av kapitel 3 illustrerades ABC och TCO var för sig sedda ur ett value 

chain perspektiv. När TCO och ABC används i kombination ser illustrationen istället ut 

såhär. 

 

Figur 2 Användning av ABC & TCO tillsammans. 

 

Kombinationsinstrumentet ABC och TCO 

Med hjälp av en kombination av ABC och TCO har ett instrument som tar hänsyn till 

fler faktorer än vad ABC eller TCO gör när de används var för sig skapats. Instrumentet 

ger insikt i hur företagen enligt ABC och TCO ska hantera sina kostnadsdrivare i 

varierande situationer. Beroende på faktorer som t.ex. företagets produkter, företagets 

omgivning, konkurrenssituationen, företagsstorlek osv. är vissa kostnadsdrivare mer 

framstående än andra. Detta i sin tur leder till möjligheten att jämföra det empiriska 

materialet med den teoretiska referensramen.   

 

Behovet av den teoretiska referensramen 

Kombinationsinstrumentet bestående av ABC och TCO utgör tillsammans en nödvändig 

del av utredningen. Genom referensramen skapas en grund för analysen, vilken medför 
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en att analysen får ett teoretiskt stöd. Den teoretiska referensramen skapar en 

förutsättning för att utredningen skall kunna dra teoretiskt förankrade paralleller. 

Instrumentet ger också utredningen en relevans vilken medför att resultatet kan jämföras 

och användas i andra liknande studier. 
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4 Empiri 

Empirin redovisas i detta kapitel enligt beskrivningen i kapitel 2, metod. 

Respondenternas svar nämns inte vid namn då detta saknar relevans för 

framställningen av materialet. De flesta av de deltagande företagens namn framgår i en 

sammanställning av empirin som återfinns i slutet av kapitlet. I några fall har företagen 

önskat att få vara anonyma vilket medfört att de benämns anonym a, anonym b etc. i 

sammanställningen.  

 

4.1 Inledning 

Inledningsvis beskrivs ett av de deltagande företagen med en utförlig 

företagsbeskrivning, detta görs för att statuera ett exempel för i vilken omfattning varje 

företag har behandlats i studien. Någon liknande beskrivning av resterande företag 

kommer inte att redovisas i uppsatsen då detta i sammanhanget inte är väsentlig 

information för analysen.   

Uppdelningen av empirin sker i första hand efter jakande och nekande svar på frågan 

om företaget registrerar sina reklamationskostnader vid distribution, uppdelningen sker 

med jakande svar i avsnitt 4.2.2 och nekande svar i avsnitt 4.2.3. I dessa delkapitel följer 

därefter en gruppering, baserad på svarens innehåll, för att på så sätt åskådligöra 

empirin på ett tydligare sätt.   

Efter det att en grupps svar har presenterats följer en kortare kommentar om gruppen. 

Dessa kommentarer är skrivna som subjektiva kommentar utan något teoretiskt stöd.   

Syftet med detta är dels att direkt framföra några åsikter om respondenternas svar, men 

också att göra en slags sammanfattning av gruppens svar, vilket ger läsaren en slags 

överblick över gruppen och dennes innehåll. Inom respektive grupp presenteras 

maximalt svar från två företag. I de fall det finns fler företag inom någon grupp 

återfinns deras respektive svar i bilaga 1-7.  
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4.2 Empirisk data  

4.2.1 Exemplifiering av data - En av Sveriges största internetbokandlare 

Policyn hos detta företag är att inte lämna ut företagsnamn eller kontaktpersonsnamn 

vid den här typen av utredningar. Med anledning av detta benämns företaget med 

internetbokhandeln nedan.  

Internetbokhandeln startade i slutet av 1990-talet. Företaget har sedan några år tillbaka 

upplevt en kraftig tillväxt. Idag är företaget en av Sveriges största internetbaserade 

bokhandel.   Respondenten på företaget innehar en position med mycket god insikt i 

företagets distributioner. Undersökningssättet har varit att via e-post låtit respondenten 

besvara några öppet ställda frågor, en s.k. survey-undersökning. Nedan följer en 

sammanställning av de uppgifter som företaget lämnat.  

Internetbokhandeln beskriver att de idag inte har några stora problem med 

reklamationskostnader. Företaget skriver att de just nu har mycket låga reklamationer 

från kunder som beror på transportskada (0,3 %). De har lagt ner mycket tid och pengar 

på att ta fram ett emballage som förhindrar transportskador, vilket enligt företaget kan 

vara en av förklaringarna till den mycket låga reklamationssiffran på 0,3 %.   

Beträffande kostnaden för en enskild reklamation menar respondenten att denna skiljer 

sig väldigt mycket beroende på vilken produkt som är föremål för reklamationen. Det är 

med andra ord priset på boken som avgör den totala kostanden för reklamationen.  

När en reklamation uppstår, och den ansvariga parten, kund eller leverantör, skall 

fastställas, så har en uppdelning gjorts mellan expedierade orders och reklamationer mot 

egna leverantörer. Gäller reklamationen expedierade orders, då kunden reklamerar en 

bok, tar företaget i de flesta fall på sig ansvaret för den uppkomna skadan. Skulle 

reklamationen däremot gälla en leverans från företagets leverantör, följer en utredning 

om vem som bär ansvaret för den uppkomna skadan. Anledningen till att en uppdelning 

av reklamationer görs på det här sättet är enligt respondenten att alternativet till att 

företaget tar på sig ansvaret för reklamationen och ersätter kostnaden skulle vara att 

fastställa att transportören brustit i sitt åtagande. Något som medför kostnader och 

tidsåtgång som ej står i proportion till den uppkomna skadan, då denna ofta gäller 

böcker som sålts styckvis. I de fall fel uppstår i kedjan mellan internetbokhandeln och 
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deras leverantörer finns det däremot ofta större ekonomiska incitament att genomföra en 

utredning. Respondenten avslutar med att skriva att generellt sett är den största förlusten 

vid reklamationer inte av monetär karaktär, utan kostnaden i form av en missnöjd kund, 

som ofta också innebär en förlorad kund.  

Vad gäller registrering av reklamationskostnader vid distribution förs endast statistik 

över antalet reklamationer. Någon kostnad för reklamationer registreras ej. Skälet till att 

inte fler kostnader registreras i samband med reklamationer av distribution är att 

systemstöd för närvarande saknas. Nya rutiner vid returhantering är under utveckling 

och en medvetenhet om att reklamationerna kostar företaget pengar finns. Respondenten 

meddelar att utvecklingen i företaget går mot en mer detaljerad kostnadsmätning.  

 

De två frågor som respondenternas svar utgår ifrån är:  

1. När det uppstår reklamation på produkter som ni tar emot eller levererar, vilken 

beror på distributionen (i första hand när emballage går i sönder), registreras dessa 

kostnader då separat i er verksamhet?  Annorlunda uttryckt, för ni statistik 

över reklamationskostnader som rör distribution?  

2. Om ni svarar ja/nej på första frågan, vad beror det på att ni väljer att registrera/inte 

registrera dessa kostnader?  Sparar ni några pengar på detta?  

Resultatet från ovanstående två frågor återges 
nedan. Den procentuella fördelning mellan 
andelen företag som registrerar 
reklamationskostnader vid distribution och 
andelen företag som inte registrerar 
reklamationskostnader vid distribution blev att 
63 % uppgav att de inte registrerar sina 
reklamationskostnader vid distribution.                             
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4.2.2 Svar från de företag som registrerar sina reklamationskostnader vid 

distribution 

 

Svar från de företag som uppger att syftet till att de registrerar reklamationskostnader 

är att sänka kostnader för reklamationer.  

 

1. ”Ja, har det skett ett fel i speditionen så bokför vi reklamationen/kundförlusten 

separat på ett kostnadskonto vi kallas "Förkomna Försändelser"” 

 

”Vi vill kunna följa upp och prognostiserar/budgeterar en procentsats på totala 

försäljningen för denna typ av reklamationer för att se att den minskar och inte ökar.” 

 

2. ”Ja, vi särredovisar, registrerar och för statistik. Anledning:  hitta möjligheter att 

förbättra arbetet med transportleverantörer och därigenom dra ut denna typ av 

kostnader.” 

 

Kommentar 

Av de tio företag som uppgett att de registrerar reklamationskostnader vid distribution 

anger, som ovan syns, nio av dessa att de gör detta med syftet att sänka sina kostnader. 

Flera av dem anger att de i första hand vill sänka antalet reklamationer, eller kontrollera 

så att deras distributörer gör ett bra jobb. Oavsett vilket av dessa skäl som uppges vara 

det primära syftet med att kontrollera en distributör eller att kontrollera antalet 

reklamationer för att försöka minska antalet reklamationer, så blir den sekundära 

effekten av dessa åtgärder att reklamationskostnaderna sänks. Detta är något som också 

många respondenter uppger i sina svar.   

 

Svar från de företag som uppger att skälet till att de registrerar 

reklamationskostnader vid distribution inte är kostnadssänkning 
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1. ”Svar: Ja 

Vi väljer att registrera därför att det är viktigt att vara uppdaterad kring vad som sker 

med våra produkter. Och NEJ vi sparar inte pengar på detta.” 

 

Kommentar 

Ovanstående respondent uppger att företaget inte sänker sina kostnader genom att 

registrera sina reklamationskostnader vid distribution. Även om inte respondenten anger 

kostnadssänkning som huvudsakligt skäl till att dennes företag registrerar sina 

reklamationskostnader vid distribution så är det inte otänkbart att en sekundär effekt av 

deras registreringar medför kostnadssänkning.  

 

4.2.3 Företag som inte registrerar sina reklamationskostnader vid distribution 

Nedan följer svaren från de företag som uppgett att de inte registrerar 

reklamationskostnader vid distribution. Som beskrevs i inledningen av kapitlet så 

kommer också dessa svar att delas upp i grupper om likartade svar, på samma sätt som 

gjorts i föregående avsnitt.  

 

Svaren från de företag som menar att andelen reklamationskostnader vid distribution 

är för liten för att det skall vara lönsamt att registrera dessa kostnader.  

1. ”Vi följer inte upp det pga att det är så få gånger som det inträffar samt små volymer 

att det inte är lönt att lägga någon tid på.” 

 

2. ”Nej vi för inte statistik över distributionsskadekostnaderna. De är så pass sällsynta 

på våra inrikes frakter att de inte är värda att notera. Någon gång per år bara kanske 

som vi får reklamationer som handlar om att Posten har förstört ett paket. 
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Dock händer det emellanåt att transportörerna som för in gods åt oss i landet lyckas 

köra en truckgaffel igenom lådor och emballage. 

I hittills alla dessa fall har det inte varit värt att använda transportförsäkringen 

eftersom självrisken kostar mer än vad skadan är värd.” 

Kommentar 

Den avgjort vanligast förekommande anledningen som företagen uppger till att de inte 

registrerar reklamationskostnader vid distribution är att de inte anser att andelen 

reklamationer vid distribution är stor nog för att ett behov skall finnas. Detta är en 

bedömning som företagen gör eftersom de inte registrerar några reklamationer och 

därmed inte med säkerhet vet hur stor den exakta kostnaden är. I vissa fall är det säkert 

så att det är ett helt korrekt resonemang som förs när företagen menar att det inte skulle 

medföra lägre kostnader att registrera reklamationskostnader vid distribution.  

Vad som skulle kunna vara föremål för diskussion är om varje företags subjektiva 

bedömning av att det inte skulle medföra lägre totalkostnader att registrera 

reklamationskostnader vid distribution, på grund av att andelen reklamationer är för 

liten, är en korrekt bedömning i varje enskilt fall. Denna utredning ger inget underlag 

för något annat än spekulationer i denna fråga, varför vidare resonemang beträffande 

företagens förmåga att göra subjektiva bedömningar av den här karaktären inte kommer 

att behandlas vidare i uppsatsen.  

 

Svar från de företag som anser att reklamationskostnaden vid distribution inte uppgår 

till en tillräckligt hög totalkostnad för att det skall vara ekonomiskt lönsamt att 

registrera dessa kostnader  

 

1. ”Vi följer inte detta eftersom vi fakturerar de transportörer eller leverantörer 

beroende på vem som äger transporten kan vi ta fram statistik per 

transportör/leverantör 
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Men vi har ett stor mörker tal har vi ett värde under 150 sek gör vi inget åt detta, 

eftersom arbete för att göra en reklamation kostar så mycket. Plus att alla rapporterar 

ej in detta. 

Våra kvalitets ansvarig har all statistik på det som rapporteras.” 

2. ”Vi för ej upp kostnaden, däremot följer vi upp antal plockfel på vårt lager. Men vi 

är medvetna om att det uppkommer kostnader som frakter och gottgörelser för en del 

trasiga förpackningar. Vi har inga rutiner för uppföljning, men vi uppskattar att 

kostnaderna är väldigt små i vårt företag, så bedömningen är, att behov av uppföljning 

inte finns i dagsläget” 

 

Kommentar 

Till skillnad från förra gruppen som ansåg sig ha för liten volym reklamationer för att 

det ska vara gynnsamt att registrera reklamationskostnader vid distribution, så menar 

företagen i denna grupp att kostnaden för reklamationers kostnader blir så liten att det 

inte finns anledning att mäta den. I ett av beskriver respondenten att de har ett stort 

mörkertal eftersom de inte reklamerar skador vars kostnader uppgår till under 150 kr, då 

kostnaden för reklamationer är för stor. I ett annat fall gör företaget en subjektiv 

bedömning att deras reklamationer inte uppgår till några högre totala kostnader. 

Företaget menar att deras kostnader uppskattningsvis är väldigt små, något som borde 

innebära att även om deras bedömning är felaktig och för liten, så är kostnaderna för 

reklamationer vid distribution ändå relativt sett små.  

Med anledning av de kostnader som följer med registrering av reklamationskostnader 

vid distribution, så är det inte orimligt att de företag som med relativt god säkerhet kan 

säga att deras kostnader är för små också gör helt rätt i att inte registrera sina 

reklamationskostnader. 
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Svar från de företag som anser att eftersom kostnaden för de reklamationskostnader 

som uppstår vid distribution tillfaller någon annan så finner de ingen anledning att 

registrera reklamationskostnader vid distribution. 

 

1. ”Vi har inget särskilt konto för reklamationer beroende på transportskador. Varje 

enskilt fall diskuteras och dokumenteras utan att för kostnader för sej.  

 

Det handlar normalt inte om så stora belopp, men 2 ggr under mina 7 år här har en bil 

full med varor på väg till oss krockat. Denna kostnad täcks då av en 

transportförsäkring.” 

2. ”Vi kan besvara denna fråga och vi behöver inte heller vara anonyma i denna 

undersökning. Enligt gällande avtal så står vår distributör för alla kostnader vid 

konstaterad fraktkostnad. Detta innebär att de också står för fraktkostnaden av leverans 

av ny vara. 

Det enda kostnaden som då kan uppstå och som inte registreras är kostnaden för den 

”badwill” Tempur får gentemot vår kund. Denna är svår att uppskatta och därför inte 

företagsekonomiskt lönsamt att spåra. Däremot så ser vi till att göra rätt emot kunden 

och ta vårt ansvar fullt ut för att det dels inte skall ske igen samt att hålla kunden 

informerad om vad som sker. 

Det tåls att säga att i och med att vi är i möbelbranschen så har detta varit en av de 

frågor som vi har prioriterat högst och har också sedan ett och ett halvt år tillbaka bytt 

transportör till en lite dyrare men bättre transportör som har specialiserat sig på 

möbeltransporter och där vi har minimalt transportskador.” 

 

Kommentar 

Företagen som återfinns i den här gruppen menar att de kostnader som uppstår i 

samband reklamationer vid distributioner, är kostnader som inte behöver registreras 

eftersom dessa kostnader ändå tillfaller ett annat företag. Skälen till detta kan vara att de 
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har avtalat bort ansvaret eller att de använder sig av omfattande försäkringar som täcker 

alla eventuella skador.  

Ser man till reklamationskostnaden isolerat så kan det hända att dessa företags synsätt är 

rimligt och att det faktiskt medför att de får lägre kostnader för just 

reklamationskostnader än om de skulle registrerat och försökt minska dessa kostnader. 

Men sett i ett större perspektiv för hela företaget så innebär synsättet att företaget 

arbetar efter en inställning som inte innebär att de ska minimera sina kostnader i största 

möjliga mån.  

 

Övriga förekommande skäl till varför företagen inte registrerar sina 

reklamationskostnader och varianter på hur företagen hanterar registrering av 

reklamationskostnader. 

 

1. ”Ja, statistik förs över alla utleveranser som blir fel, kan vara trasigt emballage, fel 

produkt eller fel antal levererat. 

Genom att föra statistik kan vi följa upp gjorda fel ner till personnivå och på så vis 

uppmärksamma berörda personer på fel som uppstått. Genom detta tror vi att vi på sikt 

kan minska antalet fel vilket bör spara pengar. 

Vi för dock ingen statistik i kronor och ören, utan endast i antalet fel.” 

 

2. I dagsläget för vi enbart statistik på antal reklamationer och anledning, men vi 

separerar ej kostnaderna för detta, enbart på att vi ej har systemstöd ännu. Vi håller på 

att utveckla ny returhantering, mycket p g a av att vi vet att detta kostar oss, men vi har 

ingen kontroll på vad kostnaden egentligen är 

 

Kommentar 

I den här gruppen återfinns företag som på ett eller annat sätt skiljer sig från övriga 

grupper. Ett företag uppger att de inte har tid att registrerar reklamationskostnader vid 

distribution, ett annat företag menar att de håller på att införa system för att kontrollera 
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kostnaderna men att de just nu inte har kommit hela vägen i detta arbete. Några av 

företagen i den här gruppen uppger att de kontrollerar sina egna leveranser noga men 

nämner inget om de leveranser som de tar emot från andra företag, något som fått mig 

att tro att de inte för samma typ av statistik över dessa kostnader.   
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4.2.4 Kvalitativa data i tabellform 

Resultatet av respondenternas svar framförs i tabellform uppdelat på branschtillhörighet. 

Framför varje företagsnamn står det en bokstav, dessa bokstäver S, M och L, står för 

om företag på subjektiva grunder klassificerats som ett stort, medelstort eller litet 

företag. I vissa fall kan ett stort företag ändå klassificeras som ett mindre bolag, detta 

sker då med anledning av att respondenten ibland endast refererat till den lokala 

återförsäljarposition som dennes företag befinner sig i. 

Företag/Bransch 
Reg av 

Reklamationskostnader Reg av Reklamationer 
   
Speditionsföretag     
S Anonym A Ja Ja 
S Anonym B Ja Ja 
S Posten Ja Ja 
      
Internetförsäljning     
M Discshop.se Ja Ja 
M Anonym I Nej Nej 
M Anonym F Nej Nej 
M Anonym D Nej Ja 
      
Livsmedelsprodukter     
S Anonym I Nej Nej 
S Systembolaget Nej Nej 
S Nestlé Ja Ja 
S Cloetta/Fazer Nej Nej 
M Skånemejerier Ja Ja 
      
Elektronik     
S Anonym E Nej Nej 
S Siemens S Nej Ja 
S Electrolux Ja Ja 
      
Kök      
L Ballingslöv Nej Ja 
L Kvik Kök Nej Nej 
L HTH Kök Ja Ja 
      
Fordon     



35 

 

L Bilia Syd Nej Nej 
S VW Group Ja Ja 
      
Övrigt     
L Anonym G Nej Nej 
M Anonym C Ja Ja 
M Anonym H Nej Nej 
L Sundqvist Nej Nej 
M Aco Nej Nej 
M Tempur Nej Nej 
S Titleist Nej Nej 
Summa: Nej:17 Ja:10 Ja:13 Nej:14 
   

 

 

Kommentar: Tabellen ger en överblick över vilka företag som idag registrerar 

reklamationer vid distribution. Som syns i tabellen registrerar tre av de tillfrågade 

företagen reklamationer vid distribution i fysiskt antal, men inte i pengar räknat. Under 

gruppen övriga i tabellen återfinns de företag som inte kunde placeras under någon 

annan grupp, här hittar vi t.ex. sängtillverkare, golfklubbstillverkare etc.   
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5 Analys  

Analyskapitlet sammankopplar den teoretiska referensramen och empirin.  

 

5.1 Inledning 

TCO medför ett långsiktighetsperspektiv vid ägande och ABC trycker framför allt på 

vikten av att mäta kostnadsdrivare vid produktion. Utredningens 

kombinationsinstrument ger möjligheten att göra en utredning av de olika företagen 

utifrån såväl ett ägareperspektiv som ett produktionsperspektiv, vilket medför att en 

analys av empirin kan göras med hjälp av teorin. 

Analyskapitlet inleds med en analys av de i kapitel tre faktorer som tycktes kunna 

urskiljas som faktorer vilka låg till grund för företagens agerande vid registrering av 

reklamationskostnader vid distribution i pilotundersökningen. Därefter följer en analys 

av de vanligast förekommande skälen till att man inte registrerar reklamationskostnader 

vid distribution. Kapitlet avslutas med en avslutande analys av empirin.  

 

5.2 Analys av de tre faktorerna 

Baserat på svaren från de 27 företag som medverkat i undersökningen genomförs 

analysen av de från pilotstudien tre utvalda faktorerna, för att kunna presentera huruvida 

något samband finns mellan bransch, storlek och position i distributionskedjan och vilka 

beslut som företaget fattar angående registrering av reklamationskostnader.  

 

5.2.1 Bransch 

TCO och ABC framhäver vikten av att identifiera kostnadsdrivare i ett företag, dels i ett 

långt men också i ett kortare perspektiv. Företag med olika branschtillhörighet har också 

ofta olika kostnadsdrivare. När alla kostnadsdrivare inte kan identifieras så förespråkar 

såväl ABC som TCO att de som är av störst väsenlighet för företaget beräknas. Ur ett 

strikt teoretiskt perspektiv tyder detta på att de företag där reklamationskostnader vid 
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distribution utgör kostnader vilka är av stor betydelse för företagets resultat också är de 

företag som registrerar reklamationskostnader i störst utsträckning.  

Empirin visar att de företag som befinner sig i distributionsbranschen undantagslöst 

registrerar reklamationskostnader i stor utsträckning, vilket teorin också talar för. Men 

utöver de företag som befinner sig i distributionsbranschen så överensstämmer inte 

empirin med kombinationsinstrumentet ABC och TCO beskriver. Det finns ingen tydlig 

korrelation mellan de företag som registrerar reklamationskostnader vid distribution och 

de företag som har hög andel distribution, utöver ovan nämnda distributionsbranschen. 

 

5.2.2 Företagsstorlek 

Varken TCO eller ABC beskriver företagets storlek som en avgörande faktor för i 

vilken utsträckning kostnadsdrivare skall mätas och beräknas. Däremot gäller, som ovan 

har beskrivits, att de kostnadsdrivare som är av störst betydelse för företagets resultat 

skall beräknas i första hand. Förutsatt att det lilla företaget inte tillhör 

distributionsbranschen, så kan man tänka sig att mängden distribution inte är så stor till 

antalet. Detta torde innebära att kostnaden för att registrera reklamationskostnader vid 

distribution sannolikt medför en för hög mätkostnad. Kombinationsinstrumentet TCO 

och ABC pekar på att det kan vara mycket svårt att inkludera samtliga kostnadsdrivare i 

en analys, delvis för att mätkostnaden för den enskilda kostnadsdrivaren relativt sett blir 

för hög. TCO och ABC talar alltså i det här fallet för att mindre företag sannolikt inte 

gynnas av att mäta samtliga kostnadsdrivare, vilket också stämmer överens med vad 

empirin visar.  Vad gäller större företag så förefaller inte storleken på företaget vara en 

faktor som ska avgöra om de ska registrera eller inte registrera reklamationskostnader 

vid distribution, istället är det som ovan beskrivs mängden reklamationer som fäller 

avgörandet. 

 

5.2.3 Position i distributionskedjan   

Vad gäller analysen av vilken position företaget har i leveranskedjan och i vilken 

utsträckning positionen kan tänkas korrelera med företagets registrering av 

reklamationskostnader vid distribution så ser resultatet ut som följer. 
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Kombinationsinstrumentet ABC och TCO utgör tillsammans ett mätinstrument som 

framför allt genom TCO-delen förespråkar fokus på helheten och långsiktigheten i alla 

beslut som företaget fattar. Det teoretiska instrumentet talar alltså för att varje enskild 

kostnadsdrivare skall ses ur ett långsiktigt perspektiv, t.ex. skulle en kostnad som är 

liten idag kunna bidra till en stor kostnad i framtiden genom exempelvis en missnöjd 

kund som byter leverantör.   

När ABC och TCO instrumentet appliceras på empirin för att utreda huruvida detta 

ovan nämnda långsiktiga synsätt existerar i empirin, kan det konstateras att så inte är 

fallet. Exempelvis borde en position i distributionskedjan som innebär att företagets 

relationer till leverantörer och kunder ofta är långvariga, medföra att man i stor 

utsträckning registrerar reklamationskostnader vid distribution. Sådana positioner har de 

flesta företag i distributionskedjan förutom eventuellt de företag som befinner sig längst 

ut, vars kunder är slutkonsumenter.  

Empirin pekar på att en del företag med en positionering i distributionskedjan som 

medför långvariga relationer till kunder och leverantörer registrerar 

reklamationskostnader vid distribution, men att en ännu större andel av företagen väljer 

att inte registrera dessa kostnader. Utfallet visar på att det förefaller vara ett subjektivt 

beslut som ligger till grund för om företagen väljer att registrera sina 

reklamationskostnader eller inte, detta trots att kombinationsinstrumentet av ABC och 

TCO visar på att det kan finnas fördelar med att mäta dessa kostnadsdrivare. 

I de företag där kunderna utgörs av slutkonsumenter kan man tänka sig att variationen 

av kunder är stor, däremot är sannolikt leverantörerna ofta desamma under längre 

perioder. I dessa företag som befinner sig sist i kedjan återfinns inga respondenter som 

nämnt att de registrerar sina reklamationskostnader vid distribution. Detta är något som 

delvis stöds av ABC och TCO instrumentet, eftersom långsiktigheten mot slutkunder 

förmodligen inte alltid är lika vanligt förekommande som den mot leverantörer. Men 

vad gäller företagets leverantörer så finns det lika stort skäl att försöka skapa långa 

relationer som för något annat företag i distributionskedjan.  
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5.3 Diskussion 

Av undersökningens 27 företag är det 10 stycken, 37 %, som uppgett att de registrerar 

kostnader vid reklamationer. Av de tio företag som uppger att de registrerar 

reklamationskostnader vid distribution utgörs 3 av rena speditionsfirmor, något som kan 

innebära att 37 % är en siffra som förmodligen är lite i överkant, och därmed inte kan 

generaliseras på samtliga företag. Oavsett om svarsfördelningen är något missvisande, 

så är respondenternas redogörelser för hur de resonerar kring att registrera 

reklamationskostnader vid distribution mycket aktuella att ta del av. Nedan förs en 

analys av de vanligast förekommande svaren i utredningen.  

 

Kostnaden för reklamationen tillfaller någon annan  

Ett argument som framförs mot att mäta sina reklamationskostnader vid distribution är 

att kostnaden inte tillfaller respondentens företag. Man hänvisar då till att det är 

speditionsbolaget eller ett försäkringsbolag som står för kostnaderna om fel skulle 

uppstå vid distributionen. Vid en första anblick kan detta resonemang förefalla vara en 

enkel och korrekt lösning på problemet med reklamationskostnader, men sett ur ett 

bredare och längre perspektiv kan man konstatera att denna inställning medför en rad 

negativa konsekvenser. Till att börja med kan sägas att resultatet av reklamationerna blir 

en ineffektivare distributionskedja med högre kostnader i något led. Detta i sin tur kan 

leda till förseningar och därmed missnöjda kunder. En respondent från en 

internetbokhandel nämner just detta i sitt svar och menar att det inte alltid är den 

monetära kostnaden som är den största, utan den största kostnaden kan vara en förlorad 

kund. 

Som tidigare tagits upp i analysen så är just tidsperspektivet något som 

kombinationsinstrumentet ABC och TCO fångar upp. Instrumentet trycker på vikten av 

att se saker i ett långt perspektiv. Ledningen bör ha långsiktigt fokus och se relationer 

till kunder och leverantörer ur ett långsiktigt perspektiv. Detta innebär att en missnöjd 

kund till följd av uppkomna förseningar faktiskt är en kostnad som kan växa sig större i 

framtiden. Kunden kan t.ex. uttrycka negativa åsikter om företaget till sina bekanta.  
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Instrumentet trycker också på brett fokus i företaget med en avsikt att fånga helheten. 

Om någon enhet i denna helhet inte har samma kostnadssynsätt som övriga företaget så 

kommer detta att skapa ett sämre totalt värde, kanske inte på kort sikt, men sannolikt på 

längre sikt. Avsaknaden av en gemensam målsättning och en Kaizen-filosofi38 (en 

filosofi om att allting ständigt ska förbättras) som genomsyrar företaget innebär en 

försvårad tillväxt och en svårighet att uppnå långsiktigt goda resultat.    

  

Antalet reklamationer är för litet 

Några av studiens företag uppger att de inte har ett tillräckligt stort antal reklamationer 

för att det skulle vara lönsamt att registrera dessa. I de fall företagens bedömning 

överensstämmer med verkligheten så är detta agerande det korrekta när 

kombinationsinstrumentet ABC och TCO har applicerats och en analys kan genomföras. 

Det idealiska när en analys görs med hjälp av instrumentet är förvisso att beräkna 

samtliga kostnadsdrivare, men det är inte alltid möjligt att göra detta. I vissa fall är 

kostnadsdrivaren inte möjlig att mäta, i andra fall kanske kostnadsdrivaren är så pass 

liten att en mätning av denna skulle ge högre totalkostnader än om företaget inte mätt 

den alls. Detta beror på, som tidigare nämnts, att varje mätning av kostnadsdrivare 

medför mätkostnader. Om registreringen av reklamationskostnader vid distribution 

medför att ett helt nytt mätsystem måste utarbetas så skulle detta kunna innebära att 

mätkostnaderna faktiskt ökar avsevärt. 

Som ovan nämnts är en förutsättning för detta att kostnaden överensstämmer med 

verkligheten. I kapitel 4, empiri, framgår det att många företag anser att de har ett lågt 

antal reklamationer men att detta endast är en bedömning från deras sida. Risken finns 

att denna bedömning inte är korrekt så länge företaget aldrig mäter sina 

reklamationskostnader vid reklamation. 

  

                                                 
38American Journal of Applied Science, The role of quality control and everyone´s Participation to prevent 
pollution During the last five decades. S 17 

 



41 

 

Kostnaden per reklamation är för liten 

Ett uppgett skäl till varför kostnadsmätning av reklamationskostnader vid distribution 

inte görs i större utsträckning är för att företagen inte anser att kostnaderna är av den 

storleken att det är nödvändigt att mäta och följa upp dem.  

Ett företag uppger att deras styckkostnader aldrig överstiger 150 kr. Med anledning av 

detta finner de inget syfte med att mäta och följa upp reklamationskostnader vid 

distribution. En intressant fråga i sammanhanget är huruvida antalet reklamationer 

innebär att de små styckkostnaderna totalt sett innebär en stor totalkostnad för företaget 

eller inte. Företaget gör sannolikt själva överslagsberäkningar för hur stora kostnaderna 

är, men de har de facto ingen uppfattning om reklamationskostnadernas exakta storlek 

så länge de inte registreras och beräknas.  

När kombinationsinstrumentet ABC och TCO appliceras på dessa företag som anser att 

kostnaden per reklamation är för liten så kan man konstatera att det här kan finnas skäl 

till att registrera reklamationskostnader. Kostnaden per enhet är förvisso väldigt liten 

hos de här företagen, men om antalet enheter är stort så kommer också den totala 

kostnaden att vara stor. Om antalet enheter är stort så innebär detta också att det 

sannolikt finns stora möjligheter att minska reklamationerna så fort man får en 

uppfattning om vad de har för ursprung. Förutsatt att kostnadsdrivaren utgör en mätbar 

och helst stor del av de totala kostnaderna så förespråkar kombinationsinstrumentet 

ABC och TCO att företagen ska mäta dessa i så stor utsträckning som möjligt. De 

företag som inte arbetar utefter den här typen av filosofier kan anses ha brist på tidigare 

nämnda kaizen-filosofi, d.v.s. att företaget hela tiden försöker förbättra sig.   

 

Avslutande diskussion 

Det kan konstateras att samtliga av de distributionsföretag som är tillfrågade uppger att 

de i hög grad och på en detaljerad nivå registrerar och följer upp reklamationer vid 

distribution. Ett av dessa distributionsföretag framför att de tack vare sina utvecklade 

metoder för att följa upp och utreda reklamationer vid distribution har en minskande 

andel reklamationer varje år. Här råder det ingen tvekan om att deras investeringar i 

kostnadsmätning minskar TCO.  
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Vad gäller mindre företag och företag med låg andel distribution är den ekonomiska 

fördelen vid registrering av reklamationskostnader vid distribution inte lika självklar. 

Hos ett företag med låg andel reklamationskostnader vid distribution och ett stort antal 

kunder, kanske det inte är ekonomiskt försvarbart att implementera ett mätsystem för 

registrering av reklamationskostnader vid distribution. I detta fall kan den badwill som 

uppstår till följd av reklamationen och en missnöjd kund vara så låg att det inte skulle 

innebära lägre totala kostnader om företaget registrerat och följt upp samtliga 

reklamationskostnader. Som tidigare nämnts medför mätning av kostnadsdrivare 

mätkostnader, dessa mätkostnader får inte överstiga nyttan med att beräkna 

kostnadsdrivaren. Vad som i slutändan kan komma att avgöra hur mycket mätkostnaden 

stiger om ett företag skulle bestämma sig för att registrera sina reklamationskostnader 

vid distribution är hur utvecklade kostnadsmätningssystem företaget har.  
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6 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av föregående kapitels analys.  

 

6.1 Inledning  

Inledningsvis presenteras resultatet från undersökningen om de tre faktorer vilka 

identifierades i pilotstudien kan sägas utgöra avgörande faktorer för om ett företag 

registrerar sina reklamationskostnader vid distribution eller inte. Därefter följer en 

diskussion om resultatet från de vanligast förekommande anledningarna till att företag 

inte registrerar sina reklamationskostnader vid distribution. Avslutningsvis följer en kort 

summeringen av resultatet av ABC och TCO instrumentet, vilket har konstruerats för 

denna studie och därför också kommer utvärderas i resultatet.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen redovisar utredningens resultat, tyngdpunkten i denna diskussion 

ligger på vilka slutsatser som kan dras från undersökningen av de tre faktorerna bransch, 

företagsstorlek och position i distributionskedjan.  

Som nämndes i kapitel 3 har det i utredningen funnits två huvudsakliga skäl till att 

försöka utreda om någon eller några av de tre faktorerna har inverkan på företagens 

beslut att registrera reklamationskostnader vid distribution. Det första skälet är att 

identifiera gemensamma nämnare hos de företag som bestämt sig för att registrera 

reklamationskostnader vid distribution. Det andra skälet som egentligen bygger vidare 

på det första är att utredningen genom att kontrollera vilken påverkan de tre faktorerna 

har på beslut, bidrar med en inledning till framtida mer fullständig kartläggning av vilka 

faktorer som gör att ett företag beslutar att registrera sina reklamationskostnader. I 

analyskapitlet har de tre faktorerna också analyserats med stöd av den teoretiska 

referensramen, vilket ytterligare bidrar till en inledning av en framtida fulltäckande 

kartläggning utav vilka faktorer som avgör om ett företag registrerar sina 

reklamationskostnader eller inte.   
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6.2.1 Resultat från de tre undersökta faktorerna 

Resultatet av den första faktorn bransch är att det i studien kan fastställas att företag 

som befinner sig i speditionsbranschen undantagslöst registrerar reklamationskostnader 

vid distribution. Undersökningen fann inte någon annan bransch där samtliga företag 

hade samma rutiner vid registrering av reklamationskostnader vid distribution. 

Analysen pekar på att de företag där reklamationskostnader vid distribution utgör en 

stor del av totalkostnaderna bör registrera sina reklamationskostnader. Detta resultat går 

emot hur några av de undersökta företagen agerar, exempelvis några företag inom 

internetförsäljningsbranschen som uteslutande säljer sina varor via distribution och trots 

detta inte registrerar reklamationskostnader vid distribution.  

Beträffande huruvida företagets storlek påverkar om företags reklamationskostnader vid 

distribution registreras, så är resultatet inte entydigt. Bland medelstora och större företag 

förekommer både företag som registrerar och företag som inte registrerar sina 

reklamationskostnader. Men vad gäller små företag visar resultatet från analysen att det 

inte förekommer någon registrering av reklamationskostnader vid distribution. Det 

teoretiska kombinationsinstrumentet ABC och TCO beskriver hur så många 

kostnadsdrivare som möjligt skall beaktas i en analys, i de fall då kostnadsdrivarna är 

för små finns det risk för att mätkostnaden överstiger den eventuella 

kostnadsreduceringen som kan åstadkommas genom mätning av kostnadsdrivaren. 

Analysen tyder på att det är just detta fenomen som uppstår i de små företagen, vilket då 

innebär att registrering av reklamationskostnader vid distribution inte bör göras i de små 

företagen.  

Vad gäller företagens position i leveranskedjan pekar analysen på att de företag som 

befinner sig längst ut i leveranskedjan, d.v.s. de företag som säljer produkten till 

slutkund, inte registrerar reklamationskostnader vid distribution. För företag som är 

positionerade på andra ställen i leveranskedjan finns inget liknande resultat att 

presentera.  

Efter att ha applicerat kombinationsinstrumentet ABC och TCO på den insamlade 

empirin kunde det konstateras att fokus på långsiktighet bör föreligga i alla positioner i 

distributionskedjan, men att denna långsiktighet kanske inte är lika viktigt hos det 
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företag som befinner sig längst ut i leveranskedjan. Skälet till detta är att de som 

befinner sig sist i leveranskedjan inte alltid bygger upp långsiktiga kontakter med sina 

kunder. På övriga positioner i leveranskedjan tyder kombinationsinstrumentet ABC och 

TCO på att det finns långsiktiga fördelar med att bygga upp långa relationer med sina 

kunder. De långa relationerna ger i sin tur möjligheten att sänka reklamationskostnader 

vid distribution om dessa kostnader registreras. 

Sammanfattningsvis kan sägas att undersökningens företag agerar relativt olika inom 

varje enskild undersökt faktor, detta förutom företag vars verksamhet uteslutande är 

spedition vilka hanterar reklamationskostnader vid distribution i princip identiskt. 

Resultatet från analysen pekar dock på att det bör finnas fler likheter mellan företag 

baserat på respektive faktor.  

Avsikten med att undersöka de tre faktorer som identifierades i pilotundersökningen var 

att kontrollera om dessa, baserat på en undersökning med ett större antal företag, är 

faktorer som i praktiken avgör om företag registrerar reklamationskostnader vid 

distribution. Avsikten var också att analysera dessa faktorer med hjälp av 

kombinationsinstrumentet ABC och TCO. Sett till resultatet av analysen så har denna 

avsikt uppfyllts. Utredningens resultat medför att de tre faktorerna bransch, 

företagsstorlek och position i leveranskedjan nu utgör en grund för framtida vidare 

undersökning av vilka faktorer som påverkar företagens beslut att registrera 

reklamationskostnader.    

  

6.2.2 Vidare diskussion 

Beträffande att kostnaden för reklamationen tillfaller någon annan och att företaget 

därmed inte bryr sig om kostnaden är resultatet från analysen att detta är ett felkatigt 

beteende. Kombinationsinstrumentet ABC och TCO lägger mycket vikt på att ett 

långsiktigt och brett synsätt skall finnas med i företagets alla ageranden. Med ett sådant 

synsätt på reklamationskostnader vid distribution så skulle företaget förstå att det finns 

fler konsekvenser än endast direkta kostnader av att en reklamation uppstår vid en 

distribution. Ett exempel som tidigare nämnts är att kunden får sin vara för sent p.g.a. 

förseningar som har med reklamationer att göra och att denne därför byter leverantör 
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nästa gång företaget skall göra nya inköp. Resultatet pekar alltså på att de företag som 

inte bryr sig om kostnader som tillfaller någon annan, agerar fel och vinsthämmande på 

längre sikt.    

De företag som uppgett att antalet reklamationer är för litet kan mycket väl agera helt 

korrekt när de inte registrerar sina reklamationskostnader vid distribution. ABC och 

TCO pekar på att det finns kostnadsdrivare som kostar mer att mäta än vad det finns 

kostnader att reducera om företaget lyckas mäta dessa. Är antalet reklamationer 

tillräckligt litet så tillhör sannolikt dessa en sådan kostnadsdrivare i många företag. Att 

sätta några exakta gränser för när antalet reklamationer är så litet att kostnadsmätning 

inte skall föreligga, går dock inte att göra.   

Vad gäller de företag som menar att kostnaden per reklamation är för liten, är resultatet 

av analysen att dessa företag kan ha skäl att registrera sina reklamationskostnader vid 

distribution. En låg kostnad för de varor som reklameras är inte ett skäl i sig att inte 

registrera reklamationskostnaderna, det som avgör är totalkostnaden. Om antalet 

reklamationer är stort så kommer också den totala kostnaden för reklamationer vid 

distribution att vara stor, vilket ger all anledning att registrera reklamationskostnader vid 

distribution. 

Resultatet av analysen visar på flera exempel där det finns klara skäl för att registrera 

sina reklamationskostnader vid distribution, dock finns det också många undantag. Med 

anledning av att det är en relativt jämn spridning på förekomsten av undantag inom 

respektive bransch, storlek och position i leveranskedjan finns det inga klara gränser för 

när ett företag ska registrera reklamationskostnader vid distribution. 

Det slutgiltiga beslutet för om ett företag skall registrera reklamationskostnader eller 

inte är ett beslut som måste fattas av företaget baserat på dess specifika situation, 

kundsammansättning, omgivning etc.  

 

6.2.3 Resultat av kombinationsinstrumentet ABC och TCO 

Kombinationsinstrumentet ABC och TCO har för studien varit ändamålsenligt. Detta 

innebär att instrumentet har medfört att fördelarna från såväl ABC som TCO har 

sammanförts för att genomföra analysen i denna studie. I studien är instrumentet 
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konstruerat huvudsakligen för att analysera flera dimensioner av hur kostnadsdrivare 

reklamationskostnader vid distribution och identifiera vilka faktorer som avgör om 

denna kostnadsdrivare ska mätas eller inte. Det är tänkbart att instrumentet kan 

användas också i andra sammanhang, där t.ex. ABC och TCO separat utgör allt för 

begränsade instrument. Vid mätning av ett enskilt företags kostnadsdrivare finner jag 

stora möjligheter att identifiera och mäta ett större antal kostnadsdrivare än vad som 

tillåtits om mätningen gjorts med endast ABC eller TCO.  

En ännu viktigare egenskap än en möjlighet att mäta ett stort antal kostnadsdrivare, är 

att kombinationsinstrumentet medför att en möjlighet till mätning av mer korrekta 

kostnadsdrivare medges, än vad som hade varit fallet vid användning av endast ABC 

eller TCO. Kombinationsinstrumentet kan också komma att vara delvis helt överflödigt, 

i många situationer är t.ex. ABC:s mätområde just det man ämnar mäta och inget annat. 

I ett sådant fall finns det ingen anledning att använda ett kombinationsinstrument.  
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Bilaga 1 – Empiri   

Svar från de företag som uppger att syftet till att de registrerar reklamationskostnader 

är att sänka kostnader för reklamationer.  

3. ”Vi registrerar antalet fel och kostnader för dessa, för att vi ska kunna åtgärda dem 

såväl som att vi ska kunna återrapportera dem.” 

 

4. ”I de fall olyckan är framme och gods når våra kunder (tillika våra egna lokationer) 

skadat sker en registrering av det inträffade. Företaget har centraliserat denna uppgift 

och den sker numera ifrån en (1) plats i Europa. Ur detta system kan vi plocka fram 

statistik på "längden och tvären", allt efter behov. Förutom att registreringen ligger till 

grund för den reklamation vi gör gentemot transportören ifråga så nyttjas även 

materialet för att förstå om det finns någon transportör som inte verkar sköta sin 

uppgift väl nog. 

 

I och med att företaget sedan något år tillbaka ej längre har någon Persondatordivision 

(är sålt till XXXX) så har vi inte heller leveranser till/för konsumentmarknaden. Detta 

gör att enbart emballageskador idag ej längre noteras/registreras så länge produkten 

är oskadd. (Ett skadat emballage till en företagskund är sällan ett problem i och med att 

installationen oftast sker av en företags-tekniker som vid installationstillfället kollar att 

allt är ok.)  

 

Nämnd skaderegistrering ligger, som tidigare nämnt, till grund för:  

- reklamation gentemot transportören (ingen reklamation = ingen ersättning från 

transportören)  

- statistik över inträffade skador och/eller stölder (ett sätt att förstå om vi samarbetar 

med rätt transportörer eller inte)  

Tilläggas bör att transportörerna i fråga är kontrakterade av företaget.” 

 

 

 

 



51 

 

Bilaga 2 – Empiri  

 

5. ”Precis som vilket annat bolag som helst har vi koll på våra kostnader inklusive 

reklamationskostnader. Samtliga kostnadsslag bearbetas aktivt för att vara lägsta 

möjliga. 

För att ha koll har vi olika typer av statistiksystem för att följa upp. Reklamationer kan 

ju uppstå beroende på gods som skadats/förkommet under vår produktion/transport. 

Orsakerna till det kan vara många exempelvis mekaníska skador eller att adressen är 

felaktigt uppgiven av kunden. Allt sådant vill vi främst ur kundsyndpunkt, men även ur 

kostnadssynpunkt åtgärda genom ständiga förbättringar i våra 

produktionsprocesser...” 

 

6. Vid en uppkomst av fel på en vara som sannolikt beror på speditionen inleds 

ersättningsprocessen med att fastställa vem som bär ansvaret för det inträffade felet. 

När det konstaterats att företaget är ansvariga för felet är nästa steg att fasställa hur 

felet skall åtgärdas. I vissa fall kan den skadade produkten lagas, i andra fall måste en 

helt ny produkt levereras. Alla steg i den här utredningsprocessen bokförs noggrant. 

Statistiken över reklamationskostnaderna följs sedan upp för att konstatera vad felen 

beror på, beror de på åkeriet eller beror de på ett dåligt emballage. Företaget tryckte i 

intervjun på vikten av att ha ett välanpassat emballage, och gav följande exempel; det 

kan exempelvis krävas två olika emballage för transport av en spegel inom Malmö och 

Lund, jämfört med en transport av samma spegel mellan Malmö och Kiruna. 

Om en utredning visar att felet beror på något som kunden kan påverka så meddelas 

kunden om detta. Dialogen mellan kunden och företaget medför möjligheten att sänka 

reklamationsandelen vid framtida speditionsuppdrag åt denna kund. Företaget menar 

att deras satsning på utredningar medför kostnadssänkningar varje år. Deras 

uppfattning är utan tvekan att kostnaden för registrering och utredning av 

reklamationer understiger vinsten av de framtida sänkta reklamationskostnaderna. 

Avslutningsvis berättar respondenten från företagets reklamationsavdelning att 

kostnaderna för reklamationer vid distribution, relativt till antalet uppdrag, hittills 

undantagslöst har minskar år för år. Detta åstadkoms tack vare de kunskaper som 

utredningarna ger och den dialog som ständigt förs mellan företaget och deras kunder. 
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Bilaga 3 – Empiri  

 

7. ”Vi redovisar alla reklamationskostnader i vårt affärssystem Movex och för statistik 

över dessa. 

 

Registrering och redovisning av reklamationskostnader är ett måste för att alla 

inblandade, från chauffören som hämtar mjölken hos bonden till chauffören som 

levererar den förädlade produkten till våra kunder, skall ha vetskap om 

reklamationerna minskar eller ökar dvs. om XXXXX blir bättre på att producera och 

leverera våra produkter till våra kunder! Minskar antalet reklamationer så minskar 

också kostnaderna för XXXXX.” 

 

8. Respondenten förklarar att när en kund hör av sig angående ett fel som uppstått 

vilket sannolikt beror på leveransen, inleds alltid en utredning. Oberoende av vilken 

kund som hör av sig, oavsett om det är en väldigt viktig företagskund eller en 

privatperson, så tar företaget anmälan på lika stort ansvar. Anmälan generar alltid en 

utredning som har till syfte att söka anledningen till att felet uppstått och vem som bär 

ansvaret för felet. I anslutning till utredningen sker också en skadeinspektion som utförs 

av företagets egna experter. Reklamationskostnader registreras och statistik finns 

uppdelad i ett flertal kategorier. 

Respondenten berättar vidare att det inte finns någon produktgrupp som är sämre att 

transportera än någon annan. Enstaka undantag i form av riktigt ömtåliga produkter, 

vilka kan vara svårare att transportera, förekommer dock. Istället menar företaget att 

det är produktens förpackning som är avgörande för hur väl transporten av produkten 

fungerar. 

När en kund har reklamerat en vara och en genomförd utredning sedermera pekar på 

att speditionsfirman bär ansvaret, är den vanligast förekommande lösningen att 

företaget kompenserar kunden ekonomiskt. 

Avslutningsvis berättar respondenten att deras kunder ofta är återkommande. 

Föredelen med detta är att en dialog kan föras mellan kund och distributionsföretaget.  
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Bilaga 4 – Empiri  

Möjligheten att ge tips och råd gällande t.ex. kundens paketeringslösningar ger goda 

möjligheter att minska andelen framtida reklamationer avsevärt. 

 

9. ” Ja, vi förföljer upp transportskador på de bilar som vi importerar och levererar till 

våra återförsäljare. Om transportskador upptäcks i samband med besiktning hos våra 

återförsäljare rapporteras det in till oss på importörsnivå.  

 

Orsaken till att vi följer upp eventuella transportskador och kostnader relaterade till 

dessa är för att säkerställa att kraven vi ställer på våra transportörer följs och för att i 

nästa steg reglera uppkomna kostnader i vår transportförsäkring.” 

 

Företag som inte registrerar sina reklamationskostnader vid distribution 

 

Svaren från de företag som menar att andelen reklamationskostnader vid distribution 

är för liten för att det skall vara lönsamt att registrera dessa kostnader.  

3. ”Svar på dina frågor ang. reklamation på transporter. Vi registrerar inte dessa på 

något speciellt konto eller sätt. I stora drag är förskonade för sådana reklamationer, 

men det händer att vi får gods från XXXX som är sönder men då tar leverantören den 

kostnaden. 

Vi sänder själv gods, men är det en sådan reklamation som vi skall stå för så bokförs 

den inte på något "reklamationskonto". 

Vi har för lite reklamationer för att registrera detta på något speciellt sätt.” 

 

4. Då företaget befinner sig längst ner i leveranskedjan innebär den enda reklamation 

av distribution som kan inträffa uppstår gentemot deras leverantörer. 

Någon längre redogörelse för hur företaget registrerar reklamationskostnader vid 

distribution finns inte här. Ekonomichefen berättar att de inte för någon statistik över 

denna typ av reklamationer. 
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Bilaga 5 – Empiri  

Anledningen till detta är att det inte uppstår någon kostnad för dem när en reklamation 

av distribution måste göras. Skulle fel förekomma på någon produkt som skickats till 

företag så reklameras produkten till leverantören. Det kostnadsmässiga ansvaret faller 

antingen på speditionsfirman eller på leverantören, men oavsett vem så påverkar det 

inte bilföretagets kostnader. 

 

5. ”SVAR: Den mängd varor som går sönder vid transport är väldigt liten dvs ej 

intressant.” 

Svar från de företag som anser att reklamationskostnaden vid distribution inte uppgår 

till en tillräckligt hög totalkostnad för att det skall vara ekonomiskt lönsamt att 

registrera dessa kostnader  

 

3. ”Nej, vi för inte statistik utifrån orsak till returen – trots att möjligheten finns i vårt 

affärssystem. Däremot, ifall det ena eller andra skulle öka markant, så skulle vi 

naturligtvis kika på det. Vår kundtjänst håller ett öga på typen av returer. Men det 

håller sig ganska konstant hur mycket som är fel i produkten från leverantören, hur 

mycket som är Postens fel, och hur mycket som beror på att kunden ångrat sig, eller 

postvändande retur (dvs kunden hämtade aldrig paketet). 

Det är möjligt att vi skulle kunna spara lite pengar på att minska någon viss sorts retur, 

men inte så mycket att det motiverar jobbet med att använda olika returkoder och följa 

upp.” 

 

Svar från de företag som anser att eftersom kostnaden för de reklamationskostnader 

som uppstår vid distribution tillfaller någon annan så finner de ingen anledning att 

registrera reklamationskostnader vid distribution. 
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Bilaga 6 – Empiri  

1. ”Svar på spørgamål "som ni tar emot", her reklamere vi selvfølgelig over for 

leverandøren og eller transportfirmaet, iht. til de internationale regler for transport. Vi 

fører ikke statistik på disse reklamationer eller omkostningerne ved det, men vi fører 

statistik på leveringsevnen fra leverandøren, og det er jo i bund og grund ligegyldig for 

Kvik, om undskyldning for at varen ikke kommer rettidig frem, er transport eller andet, 

konklusionen er at leverandøren har en opgave. 

Svar på spørgsmål ” eller levererar”, her yder vi selvfølgelig vores transportør 

muligheden for at se varen igennem før den læsses, og reklamere over pakningen 

generelt, ellers overgår risikoen til transportøren, som bærer samme risiko over for 

butikken, altså igen iht. de internationale regler omkring transport. 

Vi har dog yderlig, et reklamationsbeløb som vore butikker har mulighed for at få hvis 

de opfylder visse samhandels betingelser. Beløbet afspejler størrelsen af samhandlen 

over imod kvik A/S. Formålet er at vi og butikken, ikke bruger tid på at bagitalisere en 

lille skade eller mangel. 

Vi sparer måske ikke ligefrem penge, men vi sparer tid i vores butikker, og det er 

absolut formålet. Og pengestrømmen som skulle gå frem og tilbage har jeg monitoreret 

over tid (godt nok for et par år siden) og den er til butikkernes fordel. Men vi ønsker 

ikke at bringe mere administration til butikkerne, kun mindre.” 

 

4. ”Systembolaget gör reklamationer till leverantörerna i samband med varje 

inleverans. Om det är en skada som uppkommit i samband med distributionen eller om 

den uppkommit tidigare särredovisas inte. Därför har vi inte någon statistik på detta. 

Anledningen till detta är att vi inte kan avgöra var någonstans i leveransledet som 

skadan uppstått. Systembolaget köper våra varor fritt butik varför det alltid är 

leverantören som får stå för dessa kostnader i alla fall.” 
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Bilaga 7 - Empiri 

 

Övriga förekommande skäl till varför företagen inte registrerar sina 

reklamationskostnader och varianter på hur företagen hanterar registrering av 

reklamationskostnader. 

 

3. ”Jag vi registrerar kostnader för att ersätta transportrelaterade ersättningar när vi 

själva fraktat godset med egna bilar. I de fal när extern transportör utfört leveransen, 

levererar vi nytt material till den ursprungliga mottagaren och fakturerar respektive 

transportföretag för detta. 

Beträffande inkommande gods, som uppvisar skador, anmäler vi detta till den aktuella 

transportören, som ersätter oss ekonomiskt eller det företag som är avsändare. 

Vi registrerar kostnaden för att ersätta skadat gods i de fall vi själva är fraktförare. 

Detta gör vi för att fånga helheten av våra garantikostnader.” 

 

4. ”1)       Nej 

 2)       Hinner inte, nej.” 

 

5. ”I dagsläget för vi inte statistik över dessa kostnader, vi har dock möjlighet att ta 

fram de siffror som behövs vid behov. Men det är alltså inte något vi gör på 

regelbunden basis.” 

 

 

 

 


