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I 

 

Sammanfattning 
Varumärket Yves Rocher föddes 1959 och är ett franskt postorderföretag med inriktning mot 

skönhetsprodukter för kvinnor. Yves Rochers svenska dotterbolag är beläget i Helsingborg 

och sköter all verksamhet för Sverige, Danmark, Norge, Finland och Estland. Företaget har 

sedan mars 2013 tagit tillbaka en utkontrakterad funktion för returhantering för att på så sätt 

ha en bättre kontroll över sitt returflöde. Syftet med denna rapport är att kartlägga Yves 

Rochers returhanteringsprocess och målsättningen är att ge Yves Rocher ett underlag för 

vidare hantering samt presentera förslag på möjliga tids- och kostnadsbesparingar.  

 

För insamling av data har författarna vid två tillfällen besökt Yves Rocher och intervjuat 

nyckelpersoner som jobbar med och ansvarar för returhanteringen. Vid dessa två tillfällen har 

författarna besökt lagret för att iaktta hur returer fysiskt hanteras.  

Genom observation och insamlad data har författarna identifierat relevanta kostnadsposter och 

aktiviteter som påverkas av returhanteringen. Författarna har med hjälp av insamlad data från 

företaget analyserat de bakomliggande orsakerna till returer. Detta har vidare legat till grund 

för de presenterade förslag på hur Yves Rocher kan effektivisera returhanteringen.  

I denna rapport redogörs en kartläggning av returer  endast från kunder i Sverige som har 

handlat genom försäljningskanalerna, postorder, internet och telefon. Författarna har därmed 

inte behandlat returer från butiker eller övriga länder. Utgångspunkten med arbetet har varit 

att beskriva Yves Rochers returflöde. Dock har författarna valt att presentera flödet till kund 

genom att beskriva företagets orderhanteringsprocess, lagring, plockning och leverans till 

kunderna. Detta för att förse läsaren en helhetsbild av Yves Rochers försörjningskedja. 

 

Efter ett antal intervjuer och insamlad data har författarna kartlagt Yves Rochers 

returhanteringsprocess. Utifrån kartläggningen har författarna identifierat ett antal 

förbättringsförslag som Yves Rocher kan ha som underlag för vidare diskussioner. De 

förbättringar som Yves Rocher bör satsa på är informationsflödet mellan företaget och 

leverantören. Att effektivisera kommunikationen mellan parterna kan bidra till effektivare 

returhanteringsprocess. Informationsflödet mellan företaget och kunden är inte heller 

fullständigt. Det behöver Yves Rocher förbättra för att det inte ska uppstå missförstånd hos 

kunden vad det gäller leverans och sista uthämtningsdag. Det finns även en del ändringar som 

bör göras internt inom företaget, både informationsflödet internt samt effektivisering av de 

olika aktiviteterna som uppstår vid en retur.  

 



 

  



 
 

II 

 

Abstract 

The brand Yves Rocher was born in 1959 and is a French mail order company specializing in 

beauty products for women. Yves Rocher's Swedish subsidiary is located in Helsingborg and 

manages all activities for Sweden, Denmark, Norway, Finland and Estonia. They have from 

March 2013 withdrawn an outsourced function for return management to thus have a better 

control over their return flow. The purpose of this report is to identify Yves Rocher’s returns 

management process and the goal is to give Yves Rocher a basis of further handling and 

provide recommendations for possible time and cost savings. 

 

For data collection, the authors of this thesis visited Yves Rocher twice and interviewed key 

employees who work with and are responsible for managing returns. The authors have also 

visited the warehouse several times to see how returns physically are handled. Through the 

data collected, the authors have identified both relevant cost items and activities influenced by 

handling returns. The authors also used collected data to examine the underlying reasons for 

return, in order to give suggestions on how Yves Rocher can efficient the return management 

process. The report will only discuss mapping of returns from customers in Sweden who have 

shopped through the sales channels mail order, internet and telephone. The authors will 

therefore not discuss returns from shops or other countries.  

 

The premise of this report is to describe Yves Rocher’s return flow but the authors will also 

describe the flow to customer by describing the company's order fulfillment process, storage, 

picking and shipping to customers. By describing the flow to customer, the readers  

are able to get an overall picture of Yves Rocher’s supply chain. 

 

After a number of company visits and interviews and collected data, the authors have  mapped 

Yves Rocher’s returns management process. Based on the survey, the authors identified a 

number of suggested improvements that Yves Rocher can have as a basis for further 

discussions. The improvements Yves Rocher should focus on are the information flow 

between the company and the supplier, to rationalize communication between parties can 

contribute to more efficient return management process. The information flow between the 

company and the customer is also not complete. Yves Rocher needs to complement it so it 

will not arise any misconceptions among customer regarding delivery and final pickup-day. 

There are also some changes to be made within the company, both the flow of information 

internally and rationalizing the various activities that occur at a return. 

 



 

 

 

  



 
 

III 

 

Förord 

Detta examensarbete är det avslutande momentet på magisterprogrammet Tillämpad logistik. 

Arbetet har pågått på deltid under 20 veckor under vårterminen 2013 och fullföljts på distans 

hos Yves Rochers nordiska dotterbolag Yves Rocher Suéde som har sitt kontor och lager 

placerad i Helsingborg. 

 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till de kontaktpersoner på företaget som har varit till stor 

hjälp med insamlingen av empirin och som ställt upp på intervjuer, visat oss runt samt varit 

mycket tillmötesgående.  

 

Vi vill även tacka handledaren Göran Stöth på KTH samt Marianne Bredahl på Yves Rocher 

för deras synpunkter och vägledning under arbetets gång. 

 

 

 

KTH ITM Campus Telge, den 4:e September 2013 

 

 



 

 

 

  



 
 

IV 

 

 

Definitioner 
Personalshoppen: Är en liten butik för de anställda i Helsingborg. Här hamnar de 

returnerade artiklarna som inte är i plomberat skick och som inte är i skick att säljas vidare till 

kund. Dessa artiklar säljs till ett reducerat pris till de anställda på företaget. 

 

JOY (Java Oracle Yves): Ett skräddarsytt affärssystem som Yves Rochers använder för att 

lagra information om order, artiklar och kunduppgifter. Systemet används för att förmedla 

informationen mellan de olika avdelningarna i organisationen. Här hanteras order från 

registrering till plock samt sparad kundinformation.  

 

Brev 099: Ett brev som Yves Rocher skickar ut till de kunder som inte hämtar ut sitt beställda 

paket. Breven skickas ut för att uppmana kunderna till att kontakta kundtjänsten och motivera 

orsaken till att paketet inte blivit utlöst.  

 

Helretur: Returnerade paket som inte blivit utlösta av kunden och därmed skickats tillbaka 

efter 14 dagars liggetid hos ombuden. Är även en definition på de paket som blivit utlösta av 

kunden men returnerats som helpaket med hela ordern i retur. Dessa paket hanteras däremot 

som en delretur då dessa har varit ute hos kund.  

 

Delretur: Returnerade paket innehållande delar av en order som kunden returnerat efter att 

löst ut paketet hos ombuden.  

 

Aktiva kunder: Benämning på återkommande kunder som gör regelbundna köp. För att öka 

antalet aktiva kunder satsar YR ständigt på nyrekrytering av kunder, som internt hos företaget 

kallas för prospectors.  

 

Passiva kunder: Benämning på kunder som tidigare varit aktiva men succesivt blivit passiva 

då de har minskat sina beställningar under de senaste två åren.  

 

VPI (Vente par internet):  Internetförsäljning, en intern benämning på orderbeställningar 

som kommer in via hemsidan.  

 

VPCI (Vente par correspondance internet): Internetförsäljning, benämning på 

orderbeställningar som kunden gör på internet utifrån det erbjudandet som kunden har fått 

hem i brevlådan.  

 

Mailing: Intern benämning på olika typer av erbjudanden som YR skickar ut per post till sina 

kunder. 

 

Mailingkod: Kod på erbjudande som skiljer på pris, produkt och premier som kunden erbjuds  

i brevutskicken. 
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1 Inledning 

I denna inledande del av rapporten ges en beskrivning av arbetets ändamål som innefattar 

bakgrund och problembakgrund som utfaller i en problemdefinition, syfte, mål samt 

avgränsningar. Här görs även en kortfattad beskrivning av metodval samt den målgrupp 

rapporten riktar sig till. 

 

Logistik kan definieras som processen att planera, implementera samt kontrollera det 

tidseffektiva och kostnadseffektiva flödet av råmaterial, lagring, färdiga produkter och 

relaterad information från råvaruleverantör till slutförbrukare. Traditionellt innebär logistiken 

att leda och kontrollera materialflöden till effektivisering genom att eliminera icke 

värdeskapande aktiviteter i värdekedjan, vilket innebär en effektivisering av framåtflödet.  

På senare tid har även begreppet Reverse logistics vuxit fram. Reverse logistics, svenskt 

översatt ”Omvänd logistik” kan definieras som processen av att planera, implementera samt 

kontrollera det effektiva och kostnadseffektiva flödet av råmaterial, inventering, färdiga 

produkter och relaterad information från konsumtionen tillbaka till råvaruleverantör. 

Konceptet omvänd logistik kan anses som ett nytt område som på de senare åren har fått flera 

företags uppmärksamhet där fokus ligger på returflöde. Returprocess är en process som 

många företag helst vill undvika och i många fall försummas effektivisering av 

returhanteringen inom organisationen. Detta på grund av att de flesta företagen anser att 

effektivisering av returflödet endast är en kostnadspost och är omedvetna om de olika 

fördelarna som följer av en effektiv returhantering som exempelvis en ökad kundnöjdhet. 

Returhanteringen för med sig extra kostnader då varorna behöver transporteras tillbaka och 

hanteras internt på lager samt hanteras administrativt hos företaget. 

 

De kostnader som uppstår i returflödet är inte lika tydliga som kostnader som uppstår i 

framåtflödet. Enligt en undersökning gjord av Aberdeen Group är de flesta företagen inte 

medvetna om att en genomsnittlig tillverkare spenderar 9 till 15 procent av de totala 

intäkterna på returhanteringen
1
. Undersökningen visar också att företagen inte är helt 

medvetna om att en effektiv returhantering kan bidra till en ökad intäkt med upp till 5 procent 

av den totala försäljningen. Att förbise möjligheterna med bättre översyn av returprocessen 

kan kosta företagen miljoner i utebliven vinst på grund av missnöjda kunder och sämre 

kundrelationer. Hanteras returprocessen effektivt och långsiktigt kan det bidra till att 

organisationer hittar dolda vinster och frambringar förbättrade kundrelationer.  

 

I dagens samhälle finns det flera olika kanaler för företag att nå ut till sina kunder. Förutom 

den traditionella kanalen som sker via butiker finns det möjlighet till andra kanaler inom 

distanshandeln, såsom handel med fysiska varor som säljs via postorderkatalog, svarstalonger, 

internet, telefon och tv. Tidigare gjordes de flesta distansköpen via postorder och telefon 

medan det idag är mer vanligt med e-handel som också är ett växande område inom logistik. 

                                                 
1
Curtis Greveoch Jerry Davis, Recovering lost profits by improving reverse logistics, 2012, hämtad 2013-07-17 

frånhttp://www.ups.com/media/en/Reverse_Logistics_wp.pdf 

 

http://www.ups.com/media/en/Reverse_Logistics_wp.pdf
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Enligt en undersökning gjord av Svensk Distanshandel returneras 11 procent av alla köp till e-

handlaren
2
. Samtidigt som en ökning sker inom distanshandel ökar även returerna och därmed 

uppstår det ett returflöde som företagen måste ta hänsyn till. Returer inom distanshandel är 

oundvikliga då kunderna inte har möjlighet att prova eller se produkterna på nära håll innan 

de utför sitt köp. Därför är det viktigt för distanshandelsföretag att se över och ha kontroll 

över sitt returflöde.  

1.1 Problembakgrund 

Yves Rocher Suéde är dotterbolag till Yves Rocher och kallas internt för Yves Rocher Nordic. 

Dotterbolaget har sitt huvudkontor och lager i Helsingborg sedan år 1983. Från huvudkontoret 

sköts all verksamhet för Sverige, Danmark, Norge, Finland och Estland. Idag har det nordiska 

dotterbolaget med sina 2 miljoner kunder och försäljningen på 10 miljoner produkter en 

omsättning på cirka 600 miljoner kronor. Företaget har drygt 200 anställda och når ut till sina 

kunder genom fyra olika försäljningskanaler; postorder, internet, telefon och via butiker, där 

cirka 80 procent av försäljningen utgörs av postorder. Den stora andelen postorderförsäljning 

beror på att Yves Rochers ursprungligen varit ett postorderföretag och att största kundgruppen 

idag består av trogna kunder. Dessa består till mestadels av kvinnor i högre åldersgrupp som 

varit kunder hos företaget i många år. De är lojala kunder som är bekväma med att beställa via 

postorder.   

 

Då Yves Rocher är till största del postorderföretag, är det oundvikligt med kundreturer.  

Som ett steg mot bättre kontroll över sitt returflöde har Yves Rocher dragit tillbaka sin 

tidigare utkonktrakterad funktion för returhantering. Yves Rocher hanterade returer från 

Sverige, Norge och Danmark fram till slutet på Mars 2013. Därefter fick de även hantera 

returer från Finland och Estland som de tidigare inte hanterade. De har en liten andel returer i 

jämförelse med andra postorderföretag, dock har de fått en ökad returhantering sedan 

returfunktionen tagits tillbaka för att hanteras internt. I och med denna förändring i 

returhanteringsfunktionen har Yves Rocher idag ett behov av att se över sin returhantering för 

att på ett effektivt sätt hantera denna process. En stor del av Yves Rochers returer består av 

paket som av olika anledningar inte hämtas ut av kunder på utlämningsställen och därmed 

skickats tillbaka till lagret. I dagsläget saknas det en utförlig processbeskrivning över 

returflödet och hantering av dessa returer. Med detta som bakgrund vill Yves Rocher se över 

sin returhanteringsprocess för att kunna identifiera eventuella förbättringspotentialer. Till sin 

hjälp har Yves Rocher under tidigare år registrerat information om returer från kunder och vill 

genom sammanställning och analys av detta hitta orsakerna till kundreturer för att på bättre 

sätt kunna minska dessa och få en bättre möjlighet att effektivisera sin returhantering.  

                                                 
2
 Svensk Distanshandel, Nyckeltalför E-handeln 2012-2013, 2013, hämtad 2013-07-17 från 

http://www.svenskhandel.se/Documents/Rapporter/Nyckeltal%20f%C3%B6r%20E-handeln.pdf 

 

http://www.svenskhandel.se/Documents/Rapporter/Nyckeltal%20f%C3%B6r%20E-handeln.pdf
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1.2 Problemdefinition 

Författarna till denna rapport har efter samtal med Marianne Bredahl, Operation Manager på 

Yves Rocher Suéde AB, utarbetat en problemställning som ska hjälpa Yves Rocher att få en 

bättre kontroll på sitt returflöde och returhantering. I denna rapport kommer returprocessen att 

kartläggas för de tre olika försäljningskanalerna postorder, telefon och internet. Genom 

insamlad information och data ska författarna analysera orsaker till returer och utarbeta 

förslag på hur Yves Rocher kan reducera sina returer samt effektivisera sin returhantering 

internt. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att kartlägga Yves Rochers returhanteringsprocess. 

1.4 Mål 

Målet med denna rapport är att: 

Med returflödeskartläggningen som bas ge Yves Rocher en överblick av returprocessen och 

underlag för vidare diskussioner. Genom att analysera information tagen från företaget ge 

förslag på möjliga tids- och kostnadsbesparingar inom returprocessen. 

1.5 Metodval 

För att uppnå målet har författarna grundligt studerat litteratur, skrivna rapporter och artiklar 

inom ämnet för att sedan koppla det till den empiriska data som tas fram via observationer 

och intervjuer med personal som dagligen jobbar med returer.  

 

Indata samlas in genom följande kanaler: 

Primärdata genom företagsbesök och intervjuer. 

Sekundärdata i form av företagets egna data och dokumentationer. 

Litteraturstudie utifrån böcker, rapporter och artiklar. 

Informationssökning på internet. 

1.6 Avgränsningar 

Denna rapport omfattar endast kartläggning av returer från kunder i Sverige, som handlat via 

försäljningskanalerna, postorder, internet och telefon. Kartläggningen kommer att beskriva 

returprocessen från att en kund returnerar tills det att Yves Rocher har ersatt kunden. 

Presenterade förbättringsförslag kommer att omfatta tid- och kostnadsbesparingar för 

returhantering av returer från kunder i Sverige. Förslag till tid- och kostnadsbesparingar  

kommer inte att innefatta några siffror utan enbart  relevanta kostnadsposter behandlas. 

1.7 Målgrupp 

Målgruppen för denna rapport är samtliga anställda på Yves Rocher Suéde som är involverade 

i returhanteringsprocessen samt personer eller företag som är intresserade av 

returhanteringsprocess hos distanshandelsföretag.  En grundläggande kunskap i logistik kan 

vara till fördel för att på ett tillfredställande sätt ta del av rapportens innehåll. 
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2 Företags- och nulägesbeskrivning 

I detta kapitel ges en introduktion till det undersökta företaget och dess produkter och kunder 

samt de försäljningskanaler som i nuläget används. I kapitlens inledning ges en beskrivning 

om historiken bakom företaget och slutligen en kortfattad beskrivning om företagets 

köpevillkor samt avfallshantering. För att ge läsaren en bättre läskänsla kommer Yves Rocher 

som företag i fortsättningen att förkortas till YR. 

2.1 Om företaget och historiken bakom 

YR är en internationell koncern med åtta varumärken och cirka 2000 butiker runt om hela 

världen. Med över 25 dotterbolag omsätter koncernen idag mer än två miljarder Euro. YR är 

Frankrikes största varumärke inom skönhet och kosmetika. De erbjuder sina kunder “skönhet 

från växtriket”, där skönhetsprodukterna är baserade på växtextrakter. För att säkerställa 

råvarornas kvalitet och egenskaper har YR ett eget växtrike, i byn La Gacilly i franska 

Bretange. Det var i denna stad år 1959 som allt startades av grundaren vid namnet Yves 

Rocher (1930-2009). Som ung pojke fick Yves Rocher av en äldre kvinna ett recept på en 

växtbaserad medicinsk salva. Med detta recept skapade han sin första kräm gjord på svalört, 

som kom att användas för hemorrojder. Han gjorde små tuber av krämen och annonserade den 

i tidningar där kunder hade möjligheten att beställa och få produkten hemskickad till sig.  

För att locka till sig nya kunder skrev Yves Rocher även personliga brev till olika kunder där 

han beskrev produkten närmare och erbjöd rabatter så som köp tre, betala för två.  

Krämen blev en stor succé som än idag säljs på franska apotek. Yves Rochers passion och 

stora intresse för natur utvecklade ett synsätt som förespråkar att aldrig ta mer från naturen än 

vad vi kan ge tillbaka. Denna anda att värna om naturen lever kvar än idag och präglar 

företaget. I samband med YR’s 50- årsjubileum startade företaget ett projekt med målet att 

fram till år 2015 plantera 50 miljoner träd i utsatta områdena runt om i världen. Yves Rocher 

hade även en stor passion för Bretange och hembyn La Gacilly. Under andra världskriget 

drabbades La Gacilly av arbetslöshet som medförde att många invånare emigrerade till andra 

städer. Yves Rocher bidrog då till samhällets utveckling genom att skapa arbetstillfällen för 

medborgarna i Bretange. Att värna om Bretange och människorna där är fortfarande 

betydelsefullt för YR. Detta är bakgrunden och anledningen till att YR kontrollerar hela sin 

process från planta till hud. Företaget skördar från egna ekologiska fält i La Gacilly, tillverkar 

produkter i egna fabriker i Bretange och tar själv hand om distributionen. Även forskningen 

sker i egna laboratorier och forskningscenter. I och med detta omfattande kontroll över hela 

sin process kommer företaget ifrån mellanhänder och kan därmed sätta låga priser på sina 

produkter. 

2.2 Produkter 

YR har ett brett produktsortiment som omfattar cirka 700 produkter inom det kosmetiska 

området. Efter tillverkning av dessa produkter som sker i Frankrike eller Irland transporteras 

produkterna till lagret i Helsingborg för att vidare distribueras till kunderna i de nordiska 

länderna. Förutom de självtillverkade produkterna sker det leveranser av premier till lagret i 

Helsingborg. Premier är icke kosmetiska produkter som levereras från leverantörer i Kina och 

är produkter som skickas till kunderna i samband med kampanjer och olika erbjudanden. 
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Premierna plockas och packas i kundpaket och levereras till kund som handlar för en viss 

summa eller köper specifika produkter. Premier är oftast små produkter så som väskor, 

smycken, klockor eller förvaring- och inredningsprodukter till hemmet. Premier och beställda 

produkter är till volym relativt liten och paketeras i samma paket vid leverans till kund.  

2.3 Kunderna 

YR har flest antal kunder i Sverige följt av Norge och sedan Danmark. YR’s kunder är 

fördelade på aktiva och passiva kunder. De aktiva kunderna är återkommande kunder som gör 

regelbundna beställningar. De passiva kunderna är de kunder som tidigare varit aktiva kunder 

men som under de senaste två åren har minskat sina beställningar hos företaget. YR satsar 

även på att rekrytera nya kunder som internt kallas för Prospection. Prospection är nya kunder 

som kan komma att bli aktiva kunder hos YR. Nyrekryteringen görs genom att företaget köper 

adresser och skickar ut oadresserade brev till potentiella nya kunder, i ett försök att rekrytera 

dessa till att bli aktiva kunder. YR:s kunder är indelade i olika åldersgrupper, där majoriteten 

av kunderna ligger i åldersgruppen 60 år och uppåt. Kunderna i den äldre åldersgruppen är 

främst personer som har varit företaget trogna och handlat produkter sedan många år tillbaka. 

I och med att YR är ett traditionellt postorderföretag har det varit svårare att attrahera kunder i 

den lägre åldersgruppen. På senare åren har YR utökat sin försäljningskanal med e-handel på 

internet i ett försök att reykrytera nya kunder i en lägre åldersgrupp.  

I diagrammen nedan kan åldersfördelningen samt antal kunder per land åskådas. 

 

 
Figur 2.3-a) Yves Rochers aktiva kunder i Sverige 
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Figur 2.3-b) Yves Rochers passiva kunder i Sverige 

2.4 Försäljningskanaler 

Idag når YR sina kunder genom försäljningskanalerna postorder, internet, telefon och butik. 

Postorder har varit det ursprungliga marknadsföringssättet och är än idag en verksam 

försäljningskanal. Internetshoppen med sina få år på nacken fångar ca 3.3 miljoner nordiska 

besökares uppmärksamhet. Trots flera moderna och nya kanaler att nå ut till kunderna är 

postorder den försäljningskanal som upptar den största delen av omsättningen hos YR. 

 

Butik 

Totalt har koncernen 1500 butiker runt om i världen i totalt 90 länder. I Norden har YR totalt 

18 egna butiker, varav åtta belägna i Sverige, två i Stockholm, två i Malmö, samt en vardera i 

Göteborg, Linköping, Norrköping och Helsingborg. Förutom i Sverige har YR 10 butiker i 

Finland.  

 

Postorder 

För att förmedla och åskådliggöra sina produkter trycker YR upp kataloger och annonsblad, 

med tillhörande svarstalonger. Med dessa kataloger och annonser hemskickade kan kunderna 

få möjlighet att i lugn och ro titta igenom och välja de produkter som de vill beställa. När 

kunden har valt ut sina produkter kan en svarstalong fyllas i där kunden markerar de 

produkter som hon önskar beställa. 

 

Internet 

Förutom postorder kan kunder även handla på företagets hemsida. Där skapar de ett konto för 

att genomföra ett köp efter att ha valt sina produkter och premier på hemsidan. Beställningar 

gjorda via hemsidan kallas internt på företaget för VPI. Kunderna kan även beställa 

”erbjudande i brevlådan” på internet som är ett erbjudande som kunderna har fått hemskickat. 

Detta kallas internt för VPCI. 

 

Telefon 

Kunderna till YR kan även ringa in och beställa produkter som de önskar. YR har lagt ut 

hemtelefonförsäljning externt där de ringer till de passiva kunderna. Anledningen till att man 

ringer till de kunderna är för att man vill försöka attrahera de till att återigen bli aktiva kunder 

hos YR.  
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2.5 Avfallshantering 

Företagets avfallshantering består av fem olika kategorier. Dessa delas in i papper, plast, 

wellpapp, farligt gods och brännbart avfall. Papper inkluderar allt från ordersedlar till 

reklamblad och övrig pappersmaterial. Kategorin plast består både av hårdplast samt 

mjukplast som YR använder inom produktionen och som produktförpackning. Wellpapp är 

det förpackningsmaterial som YR använder till sina kollin som skickas ut i kartonger till 

kunderna. De kartonger som returneras samlas upp och pressas i en pressmaskin som senare 

hämtas för transport till återvinningscentral. Farligt gods innefattar bland annat brandfarliga 

vätskor och ämnen men även andra explosiva ämnen och föremål. De gods som returneras av 

kunden klassas inte som farligt gods. Detta gäller även produkter som innehåller en viss 

mängd alkohol såsom parfymer och hårspray.  Dessa produkter har inte tillräcklig med farligt 

ämne för att klassas och hanteras som farligt gods. Samtliga produkter som returneras från 

kunder och som inte kan återsäljas slängs i ett kärl för brännbart avfall.  

2.6 Köpevillkor 

Kunderna som handlar hos YR har rätt att returnera sitt paket inom 14 dagar efter att kunden 

har mottagit paketet. Konsumentens ångerrätt regleras i Distanshandelslagen kapitel 2. § 9-12.  

Mer om distanshandelslagen kan läsas i  rapportens teoriavsnitt under kapitel 4.6. 

Yves Rochers kunder kan öppna paketet för att kontrollera sina beställda varor men de 

returnerade produkterna ska vara oanvända. På fakturan som medföljer paketet finns en 

kundservicedel som kunden kan kryssa i för pengarna tillbaka eller byte av vara när paketet 

returneras. Om kunden skickar tillbaka hela paketet och väljer att bli ersatt med pengar 

kommer YR att betala för varans kostnad samt expeditionsavgift och frakt som kunden 

tidigare blivit debiterat på. Om kunden endast returnerar delar av paketet betalar YR inte 

tillbaka expeditionsavgift och frakt då kostnaden är detsamma oavsett hur många produkter 

kunden har beställt. YR erbjuder fri frakt för kunder som beställer över en viss summa, detta 

skiljer sig beroende på vilka kanaler och kunder de riktar kampanjen till. Kunderna erbjuds 

även flera betalningsalternativ varav den vanligaste är 30 dagars kredittid för order upp till 

500 kronor. Vid byte eller retur står kunden själv för returfrakten. Om kunden mottagit 

felaktig vara eller blivit felexpedierad står YR för returfrakten. Leveranstiden för utskick av 

beställd paket är inom en vecka om inte efterfrågan på produkten är större än förväntat
3
. 

  

                                                 
3
www.yves-rocher.se 

http://www.yves-rocher.se/
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3 Metod 

I detta kapitel redogörs metodansatsen som innefattar de vetenskapliga synsätten, 

angreppsätten och forskningsmetoderna som valts för att bemöta problemdefinitionen. 

Kapitlet avslutas med en kortfattad metodkritik. 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Inom vetenskapsteorin finns det två synsätt som ligger till grund för forskningsmetoderna 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Dessa två är positivism och hermeneutik.  

Positivism innebär att forskningen ses ur ett vetenskapligt synsätt som kombineras med alla 

former av kunskap. Hermeneutisk metod innebär att relativisera kunskapen. Forskarna vill 

skapa en förståelse med det som studeras, dvs. tolka texter. 

Vidare går det vid forskning att använda sig av två vetenskapliga angreppssätt i arbetets 

process. Dessa två angreppssätt är deduktion och induktion som beskriver relationen mellan 

teori och forskning samt hur de skiljer sig åt. Deduktion innebär att man gör en logisk och 

tankemässig slutledning medan det induktiva sättet att dra slutsatser grundar sig på empirisk 

data. 

3.1.1 Positivism 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen men dess metoder och synsätt har spridit sig 

även till andra vetenskapsområden. Filosofen August Comte (1798 -1857) anses som 

positivismens upphovsman. Comte skapade vad han kallade en positiv filosofi och begreppet 

positiv stod framförallt för något precist, säkert och verkligt i motsats till all den religiösa, 

spekulativa, idealiska och allmänt romantiska föreställningar som Comte ansåg präglade 

dåtidens tänkande om samhället. Positivismen har i regel fem kännetecken.
4
 

 

Säker kunskap: Enligt positivismen har vi människor två källor till kunskap, det vi kan iaktta 

med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Vi ska inte lita till traditioner och ägna 

oss åt lösa spekulationer. Istället ska vi göra en kritisk undersökning och stödja oss på 

säkerställda fakta som vi senare analyserar logiskt för att kunna dra slutsatser av dem. 

Hitta regelbundenheter: Vetenskapens uppgift är att hitta mönster och regelbundenhet. Precis 

som naturfenomen kan förklaras ur fysikens lagar ska samhällsfenomen förklaras ur 

samhällslagar. 

Generalisera: Generaliserbara kausalitetssamband så som lagbundenhet är ett viktigt mål 

inom samhällsvetenskapen. Man ska kunna formulera universella lagar s.k. teorier utifrån 

observationer. Ju fler observationer desto fler och tillförlitligare teori. 

Orsak och verkan: Vetenskapens mål är att förklara, dvs. hitta orsak – verkan – samband. 

Objektivitet: Sökandet efter sanning förutsätter åtskillnad mellan objektiva fakta och 

subjektiva värden. Det är viktigt att ha en distanserad, neutral och opartisk relation till 

studieobjektet och undvika värdeladdade ord och frågor om rätt eller fel.
5
 

                                                 
4
Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare. Liber. Stockholm, 2007. s. 16 

5
Lundahl, Ulf, och Skärvd, Per-Hugo. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 2009. 

Studentlitteratur. Lund, 2009. s. 38-42 
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3.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken utvecklades ursprungligen i samband med de tolkningsproblem som uppstod 

när man i teologi och humanistiska vetenskaper försökte förstå betydelsen av överlevande 

texter från andra tidsperioder. Själva ordet hermeneutik kan översättas som tolkningslära. 

Som vetenskapsteoretisk synsätt handlar hermeneutiken dels om metod för förståelse av 

tolkning, dels om beskrivning av själva förståelsen och dess villkor. Föremål för tolkning är 

fenomen som är skapade av människor. Som exempel kan tas texter, handlingar och 

yttranden. Hermeneutik har i regel fem kännetecken
6
: 

 

Samhällsfenomen ≠ naturfenomen: Det råder en avgörande skillnad mellan fysiska fenomen 

och sociala fenomen. Alla fenomen tolkas och tyds av människan och då får fenomenen 

betydelser, innebörd och mening. Att forska om sociala fenomen handlar bl.a. om att förstå 

betydelser. Mänskligt handlande kan inte förklaras på samma sätt som naturfenomen. 

En social varelse: Människan är en social och meningssökande varelse som styrs av både 

materiella och immateriella faktorer. Dessa faktorer är inte direkt empiriskt observerbara men 

ändå mycket viktiga. 

Allt är unikt: Eftersom människan har egna viljor och förmåga att ändra sitt beteende är det 

svårt att generalisera samhällsvetenskapen. Sökandet efter regelbundenheter och 

samhällslagar är fruktlöst eftersom samhällsfenomen är föränderliga och oregelbundna. Att 

beskriva och förstå det enskilda är svårt. 

Förstå, Inte förklara: Orsaksförklaringar är inte möjliga i samhällsvetenskapen. Man bör 

hellre förstå än att förklara. Förförståelse ger oss förväntningar, begrepp, fördomar etc. som 

präglar vad vi ser och hur vi ser det. Delarna ger en ingående beskrivning av studieobjektet 

och helheten ger den omgivande kontexten. Förståelse växer fram ur kontinuerligt samspel 

mellan dessa tre. 

Inlevelse: Förståelse förutsätter inlevelse. Människors världar är delvis skapade av de själva 

och för att förstå människors handlingar måste vi sätta oss in i deras livsvärldar som ger ett 

stort inslag av subjektivitet
7
. 

3.1.3 Deduktion 

Deduktion innebär att man drar en logisk slutsats som betraktas giltig om den är logisk 

sammanhängande. Däremot behöver den inte vara sann i den meningen att den 

överensstämmer med verkligheten. Utifrån teori formar forskarna hypoteser som är testbara 

påståenden om verkligheten och kommer genom logisk slutledning fram till resultatet
8
. 

3.1.4 Induktion 

Induktion innebär att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta. 

Induktion förutsätter alltså kvantifieringar. Utifrån skilda fenomen (sinnesupplevelser) i 

verkligheten sluter forskarna sig till mer generella slutsagor som teorier och modeller
9
. 

                                                 
6
Eriksson, Lars Torsten och Wiedersheim-Paul, Finn. Att utreda forska och rapportera. Liber, Malmö, 2009. s. 

197-201 
7
Lundahl och Skärvd. s. 42-43, 102-103 

8
Thurén. s. 28-29 

9
Thurén. s. 22-26 
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3.2 Forskningsmetod 

Vilken metod som forskaren kommer att använda sig av i sin forskning beror på hur de ska 

bedriva sin forskning. Inom forskningen skiljs två forskningsmetoder åt, vilka är kvantitativa 

och kvalitativa. 

3.2.1 Kvantitativ metod 

I kvantitativ forskningsmetod eftersöks statistiska, kvantifierbara resultat. Utgångspunkten är 

att det finns en objektiv verklighet som man genom kvantitativ forskning på olika sätt 

försöker mäta för att få information om denna verklighet. 

Kvantitativa undersökningar går i grund på att mäta. Mätningar kan användas för att beskriva 

eller förklara. Om syftet är att beskriva gäller det att mäta och kvantitativt beskriva ett 

fenomen som t.ex. ”Hur hög är sysselsättningsgraden i Sverige?” Om syftet är att förklara 

inriktas de kvantitativa undersökningarna på att mäta sambandet mellan olika egenskaper som 

t.ex. ”Finns det något samband mellan sysselsättningsgrad och skattetryck?” 

Vid genomförande av kvantitativa undersökningar kan forskningsprocessen indelas i tre faser; 

planeringsfasen, datainsamlingsfasen och analysfasen. Planeringsfasen består av 

hypotesformulering och undersökningsplanering. I hypotesformuleringsfasen preciseras 

hypotesen med hjälp av litteraturgenomgång. Vidare utvecklas undersökningens teoretiska 

utgångspunkter. Datainsamling ska kännetecknas av hög reliabilitet. Analysfasen kan indelas i 

ett beskrivande och analyserande moment, och syftar till att klargöra om det empiriska 

materialet stöder den uppställda hypotesen
10

. 

3.2.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskningsmetod är en samhällsvetenskaplig metod som är tolkande och innebär 

analys av lågt strukturerade data som exempelvis intervjuer, enkäter med öppna svar och 

beslutsdokument som analyseras textkritisk. De kvalitativa undersökningarnas studieobjekt är 

individer, grupper av individer och deras livsvärld. Syftet är att beskriva, analysera och förstå 

beteendet hos enskilda människor och grupper med utgångspunkt från de som studeras. 

I en kvalitativ forskningsprocess engagerar sig forskaren växelvis i problemformulering, 

datainsamling, och teoriutveckling och genom att på så sätt växelvis arbeta på olika plan 

ändras ständigt förutsättningarna för hela forskningsprocessen. Kvalitativa undersökningar 

genomförs oftast i form av fallstudier
11

 

 

3.3 Reliabilitet och Validitet 

För att säkerställa att insamlad data för undersökningen är av hög kvalitet använder man 

begreppen validitet och reliabilitet. Validitet avser att man mäter det som är relevant i 

sammanhanget medan reliabilitet avser att mätning görs på ett tillförlitligt sätt. Begreppen 

validitet och reliabilitet är i sitt ursprung definitioner framtagna för studier med kvantitativ 

ansats men har senare börjat tillämpas även på studier med kvalitativ ansats. 

Validitet kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att mäta. 

Begreppet validitet används lite olika beroende på om studien har kvantitativ eller kvalitativ 

                                                 
10

Lundahl och Skärvd. s. 94-100 
11

Lundahl och Skärvd. s. 101-110 



 
 

12 

  

ansats
12

.Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Om ”instrumentet” inte mäter 

det som avses spelar det förstås mindre roll om själva mätningen är korrekt genomförd.   

Ett ytterligare krav som kan ställas är reliabilitet, dvs. tillförlitlighet. Begreppet reliabilitet 

innebär att mätningarna är korrekt gjorda. Det innebär att ett mätinstrument (t.ex. ett 

enkätformulär) ska ge tillförlitliga och stabila utslag
13

. 

Om andra undersökare skulle komma fram till samma reslutat när de använder samma 

angreppsätt och någon upprepat försöket vid ett annat tillfälle och på ett annat urval då har 

undersökningen hög reliabilitet. 

En metod eller en angreppsätt bör alltså för att ha hög reliabilitet vara oberoende av 

undersökare och av undersökta enheter (personer, organisationer etc.)
14

 

3.4 Datainsamling 

Data kan insamlas från dokument av olika slag. Exempel på dessa är böcker, tidningsartiklar, 

forskningsrapporter, årsredovisningar etc. Å andra sidan kan data inhämtas från människor. 

Detta sker vanligen via intervjuer, enkäter och observationer. Datainsamling på internet är på 

sätt och vis en kombination av dokumentkällor och personkällor. Datakällor kan vidare 

indelas i primärdata, dvs. material som forskaren eller utredaren själv samlat in och 

sekundärdata, dvs. material som är insamlat av andra utredare.  

 

3.5 Genomförandet 

I detta arbete har författarna tillämpat den kvalitativa forskningsmetoden. Detta då 

problemformuleringen förutsätter en beskrivande resultat som kräver insamling samt tolkning 

och analys av lågt strukturerad data som intervjuer med öppna svar. Vidare då författarna vid 

arbetets start kände till föga om fenomenet returhantering blev fördjupning i ämnet genom att 

studera böcker och vetenskapliga artiklar ett naturligt tillvägagångssätt. Forskningsmetodens 

synsätt är positivism då erhållen data ställs i förhållande till det fakta och modeller som 

förespråkas i teorin. Genom en sammankoppling mellan teori och empiri har författarna 

försökt hitta en regelbundenhet som kan ses som adekvat eller otillräckligt. Slutsatser i detta 

arbete har dragits fram genom ett deduktivt angreppssätt. 

 

3.6 Metodkritik 

Då litteraturstudier har utgjort en stor del i detta arbete har författarna använt sig av flera 

källor och texter för att öka reliabiliteten i arbetet. Dock finns det områden där det råder brist 

på information och tillgång till skrivna texter. Delar av litteraturen som använts i arbetet har 

teorier som identifierat returhanteringsprocessen hos företag som inte är 

distanshandelsföretag. Författarna har i och med detta valt att undersöka de delar hos företaget 

som kan anknytas till den teoretiska referensramen.  
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Den empiriska delen av rapporten bygger mycket på information tagen via intervjuer med 

nyckelpersoner på företaget samt observationer vid besök. Då huvudkontoret och lager är 

placerad i Helsingborg och författarnas bostad i Stockholm har arbetet till mesta dels 

genomförts på distans. Under två besök har författarna samlat in information genom flertal 

men korta observation och intervjuer. Detta kan medföra att samlad information som 

analyserats inte återspeglar verkligheten fullständigt.  

 

Vidare har tillången till information från företaget varit föga då nyckelpersoner på grund av 

semesterperioder inte varit tillgängliga. I en del fall har innehållet i samma information varit 

olika då det kommit från två olika referenspersoner. Detta har fått författarna att ifrågasätta 

reliabilitet och validiteten i den data som används i arbetet.  Dock har författarna i den mån de 

hunnit begärt bekräftelse från nyckelpersonerna för att stärka reliabilitet och validiteten. 
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4 Teori 

I detta avsnitt redogörs de teoretiska delarna som ligger till grund för arbetet.  

Kapitlets inledande del ger en grundläggande beskrivning av teorier inom supply chain 

management. Därefter en beskrivning av relevanta logistikkostnader. Kapitlets huvuddel 

behandlar omvänd logistik, orsaker till returer, symptom på en ineffektiv 

returhanteringsprocess samt vinsterna med en effektiv returhanteringsprocess.  

Avslutningsvis berörs distanshandelslagen.  

4.1 Supply Chain Management 

En kedjas räckvidd sträcker sig endast så långt som dess länkar är ihop. Då kedjans styrka 

beror på styrkan i varje länk är ingen kedja starkare än sin svagaste länk. På samma vis är 

leverantörer, tillverkare, återförsäljare och konsumenter beroende av varandra när de levererar 

och konsumerar varor och tjänster. Det ena företagets leverantör kan vara det andra företagets 

kund och därmed påverkas alla tre parter av varandra. Parallell kan dras till innebörden av 

centrala teman inom modern logistik, dvs Supply Chain Management (SCM) där alla parter i 

kedjan är bundna till varandra. SCM kan definieras som processen med att planera, organisera 

och styra flödet av material och tjänster från leverantörer till slutanvändarna.  

I ett integrerat logistiksystem förflyttas vanligen produkter till kunderna. Men ibland kan det 

finnas behov att flytta produkter från kund bakåt genom leveranskedjan.  

Detta kännetecknas som omvänd logistik. Den omvända logistiken kan innebära 

återvinningshantering eller returhantering av nya och använda varor från kunder. Med detta 

som sagt kan definitionen SCM utökas till att även innefatta planering, organisering och 

styrning av flödet från kunden tillbaka till aktörer i kedjan
15

.  

4.1.1 Processer och Processteori 

På företagen idag pratas det mycket om processer, det kan handla om produktionsprocesser, 

beslutprocesser, utvecklingsprocesser och strategiska processer. Den grundläggande tanken 

bakom en processorienterad organisationslogik hos ett företag är att det är affärsprocesser 

som skapar värde för kunderna och inte funktionerna. För att klargöra en tydlig skillnad 

mellan funktionell organisering och processorganisering kan illustrationerna på nästa sida 

representeras, där den översta visar en funktionell organisering där arbetet organiseras i 

specialiserade funktioner. Uppmärksamheten riktas till de enskilda och åtskilda 

arbetsgrupperna där det finns litet eller inget kommunikationsutbyte. Detta leder till att det lätt 

uppstår gränser mellan funktionerna. I den nedersta illustrationen framställer ett 

processorienterat synsätt utan gränser mellan de enskilda processerna. 
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Figur 4.1-a) Funktion- och processflöde 

Processer består av delprocesser och aktiviteter. Dessa delprocesser och aktiviteter kan 

klassificeras generellt i tre kategorier: 

 

Värdeadderande aktiviteter: är aktiviteter som direkt bidrar till att lösa kundens problem, det 

vill säga skapa det som kunden efterfrågar. Enkelt uttryckt är det aktiviteter som kunden på en 

direkt fråga är villig att betala för. 

Icke-värdeadderande aktiviteter: är aktiviteter som inte skapar värde för kunden men som 

ändå måste utföras för att verksamheten eller den specifika processen ska fungera. Typiska 

exempel är lagra, flytta, hantera och kontrollera. Det kan också röra sig om aktiviteter som 

skapar värde för annan viktig intressent än kunden. 

Spill: är aktiviteter som varken skapar värde för kunden, företaget eller någon annan 

intressent
16

. 

 

Ovan nämnda värdeskapande aktiviteter är byggstenar för att uppnå konkurrensfördelar.  

En av nyckelfrågorna är hur tidsförbrukningen ser ut. Tiden är därmed ett viktigt 

konkurrensmedel där processer och aktiviteter kan bli värdeskapande genom att studera 

tidsförbrukningen för dessa och reducera denna
17

. 

4.1.2 Tidskonkurrens 

Logistik ska bidra till att uppfylla en rad olika mål, som att producera billiga produkter av hög 

kvalitet och som snabbt ska levereras till kunden. Tid betonas därför idag i en rad 

sammanhang som ett viktigt sätt att skapa konkurrensfördelar i företagets värdeskapande 

processer. Det innebär att eliminering av icke-värdeskapande tidsförbrukning kan vara en 

källa till förbättrad lönsamhet. Tidskonkurrens, time based competition handlar om att bli bäst 

när det gäller prestationer knutna till tid. Syftet med en tidsbaserad strategi kan förutom att 

försvara befintliga och erövra nya marknadsandelar vara intern effektivisering, där korta 

genomloppstider är ett sätt att uppnå rationell och kostnadseffektiv produktion av varor och 

tjänster. Möjliga åtgärder för att tillämpa tidsbaserad konkurrensstrategi är parallella 

aktiviteter och processer. Genom detta tillvägagångssätt kan aktiviteter som är tidskrävande 

lättare upptäckas och därmed ges det en bättre möjlighet till att förbättra aktiviteter och 

processer. Inom företagsekonomisk analys är modeller för kostnadskontroll väletablerade.  

En gemensam nämnare är avvikelsekontroll. Traditionellt fokuserar därför 

ledningsinformationssystem på kostnader och inte tid. Utmaningen blir att ta reda på om 

direkt mätning och rapportering av tidsförbrukning kan ersätta eller eventuellt komplettera en 

detaljerad kostnadskontroll som grund för lönsamhetsförbättrande åtgärder. I många företag 
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kan det traditionella ekonomisystemet ge en allt för trög återkoppling och därför är det viktigt 

att tidvariabeln blir en kompletterande moment i förbättringsåtgärder
18

. 

 

4.2 Logistikkostnader 

Både logistikkostnader och kapitalbindningen har en direkt påverkan på ett företags 

lönsamhet. Det ökar de direkta kostnaderna samt de finansiella kraven. Det är viktigt att 

identifiera logistikkostnaderna och kapitalbindningen för att kunna mäta och följa upp 

befintlig prestation. Logistikkostnaderna kan fastställas för en enskild process, en organisation 

eller för en kedja av företag. Dessa kostnader är kopplade till de olika aktiviteterna inom ett 

företag. De avser direkta kostnader för fysisk hantering, förflyttning och lagring av gods, 

kostnader för bundna kapitalet samt administrativa kostnader i samband med planering och 

styrning av materialflödet.
19

 

 

De totala logistikkostnaderna kan delas in i följande kostnadstyper: 

 

1. Transport och hanteringskostnader  

2. Emballeringskostnader 

3. Lagerhållningskostnader 

4. Administrativa kostnader 

5. Orderkostnader 

6. Kapacitetsrelaterade kostnader 

7. Brist och förseningskostnader 

 

Denna uppdelning i sju kostnadstyper är inte helt enhetlig, då många delkostnader kan ingå i 

flera kostnadstyper. De totala logistikkostnadernas storlek kan variera beroende på vilken 

bransch och land företaget är verksamma i.  

4.2.1 Transport och hanteringskostnader   

Transport och hanteringskostnader innefattar förflyttning av gods. Det avser både intern 

hantering och externa godstransporter, samt kostnader för förpackningar och godsskador som 

kan uppstå vid godshanteringen. Den interna hanteringen inom ett företag syftar främst på 

aktiviteter som plockning, intern förflyttning och paketering. Inom det externa avses 

godstransporter, aktiviteter som lastning, förflyttning, omlastning och lossning av gods vid 

transporter mellan företagets egna anläggningar samt till och från externa leverantörer och 

kunder. Dessa transporter kan skötas av egna bilar och personal eller vara köpta tjänster.  

När en produkt transporteras binder materialet kapital, därmed utgör kapitalbindningen en del 

av den totala transportkostnaden.  
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4.2.2 Emballeringskostnader 

Med emballeringskostnader menar man kostnader som är kopplade med 

förpackningsmaterial, emballering och godsmärkning.  Vid val av flergångsförpackningar, 

som är större, tyngre och dyrare än engångsförpackningar tillkommer kostnader för 

administration, lagring, återtransport samt rekonditionering av förpackningarna. 

Flergångsförpackningar är ett lämpligt val vid korta, snabba, regelbundna och täta leveranser, 

utan säsongsvariationer där transportmedlen kan fyllas med tomma förpackningar och 

returbackar på returleveranser för att kontrolleras och återanvändas.  

4.2.3 Lagerhållningskostnader 

De flesta logistikflöden innehåller lager på flera ställen. Dessa lager har många namn 

beroende på vilket syfte de har.  Några exempel är råvarulager, färdigvarulager, fabrikslager, 

distributionslager, centrallager och regionlager. För att värdera lagerhållningskostnaderna kan 

man dela in det i tre kostnadsposter. Dessa är kapitalkostnad, förvaringskostnad och 

osäkerhetskostnad.  

 

Kapitalkostnader: När varorna ligger på lager så binder de kapital och om varorna inte hade 

bundits i lagret hade det istället kunnat investeras och genererat intäkter till företaget. 

Avkastningskravet på investerat kapital kan variera avsevärt mellan företag då varje företag 

bestämmer det individuellt.  

 

Förvaringskostnader: Förvaringskostnader innefattar kostnader för lagerlokalen och de 

lagringsrelaterade aktiviteterna som de lagerförda artiklarna för med sig. Det är kostnader för 

lagerpersonal, avskrivningar på anläggningar, lagrings och hanteringsutrustning, 

lageradministration samt interna transporter och energi.  

 

Osäkerhetskostnader: Att lagra varor medför även osäkerhet och risktagande. Desto större 

lagringsvolymer ett företag behöver hantera, ökar risken för att varorna går sönder eller 

behöver kasseras. De risker som finns i samband med hanteringen är att varorna kan skadas 

eller försvinna på grund av svinn, stöld och inbrott. Varor med korta produktlivscykler som 

inte hinner säljas inom sin hållbarhetstid blir inkuranta och måste kasseras eller säljas till ett 

reducerat pris. Det är viktigt att företaget har ett effektiv lager- och 

orderadministrationssystem, eftersom en bristfällig sådan kan medföra stora lagerförluster. 

Om en kund får felaktiga artiklar eller i fel antal uppstår det merkostnader för företaget som 

måste korrigera felet, exempelvis kostnader för lagerplockning och fraktkostnader. Det kan 

även hända att fellevererade artiklar behålls av kunden och på så sätt “försvinner” artiklarna.  

4.2.4 Administrativa kostnader 

Administrativa kostnader består av kostnaderna förknippade med långsiktig planering och 

operativ styrning av materialflöde. Det är bland annat kostnader för administrativ personal, 

anskaffning och drift av dator- och kommunikationssystem
20

.  
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4.2.5 Orderkostnader 

Orderkostnader omfattar kostnader som är förknippade till hantering av inköps och 

tillverkningsorder. Vissa delar av orderkostnader kan vara beroende av antal 

beställningstillfällen, det kan därmed behandlas som ordersärkostnader. Ordersärkostnader 

kan delas in i fyra kostnadskomponenter; omställnings och nedtagningskostnader, kostnader 

för kapacitetsförlust, materialhanteringskostnader och orderhanteringskostnader.  

Omställnings och nedtagningskostnader är den tid det tar för att ställa om en 

tillverkningsprocess från en tillverkningsorder till en annan. Kapacitetförlust beror på 

produktionsprocessen och inköpsorganisationens beläggningsgrad. En hög beläggningsgrad 

som innefattar ökad orderhantering ökar de direkta kostnader för personal och 

förbrukningsmaterial samt ökad alternativkostnad för förlorad kapacitet. 

Materialhanteringskostnader innefattar kostnader för godsmottagning, ankomstkontroll, 

inlagring, materialuttag samt förflyttning av färdiga produkter till och från lager. 

Orderhanteringskostnader avser kostnader för att behandla en order på planerings-, ekonomi- 

och inköpsavdelningarna.  

4.2.6 Kapacitetsrelaterade kostnader 

Kapacitetskostnader består av årliga avskrivningar samt kostnader för underhåll och drift av 

anläggningar, som kan variera beroende på hur väl den tillgängliga kapaciteten (anläggningar, 

fordon, maskiner, personal) används. Kapacitetskostnader är fasta kostnader som kan 

användas i större utsträckning och slås ut på ett större antal enheter för att sänka artiklarnas 

självkostnad. En ökad kapacitetskostnad är vanligt förekommande vid säsongsvariationer och 

osäker kundefterfrågan, då man tvingas utnyttja övertidsarbete och transportera varor med 

sämre fyllnadsgrad.  

4.2.7 Brist och förseningskostnader 

Bristkostnader kan uppstå om efterfrågade varor inte finns tillgängligt eller när en leverans 

inte kan ske enligt kundens önskemål. Denna kostnad är förknippad med kundserviceåtagande 

samt möjligheterna att generera intäkter. Leveransstörningar kan medföra till en förlorad kund 

samt utebliven försäljning. Det kan även uppstå extra kostnader på grund av övertidsarbete i 

tillverkningen, snabbtransport eller förflyttning mellan lagerställen. Vidare kan det även 

uppstå skadeståndskostnader på grund av försenad leverans
21
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4.3 Omvänd logistik 

Många författare har olika definitioner på begreppet omvänd logistik, det finns i praktiken 

inte någon gemensam konsensus om begreppets definition. Murphy and Poist är en av de 

första författarna som använde begreppet omvänd logistik. De såg begreppet omvänd 

distribution som en liknande term och definierade därmed omvänd distribution som “ flödet 

av gods från konsumenter mot producenten i en distributionskanal”.  Returflödet tillbaka till 

producenten behöver inte nödvändigtvis gå igenom samma distributionskanal som 

framåtflödet, därmed är det inte tvunget att den ursprungliga tillverkaren får returerna.   

En bredare definition av omvänd logistik är “ en process där företag kan bli mer 

miljöeffektiva genom återvinning, återanvändning och minskning av mängden material som 

används”
22

 Studierna kring det bakåtriktade materialflödet har resulterat i att flera olika 

begrepp med samma innebörd växt fram. Några av dessa begrepp är omvänd distribution, 

returflöde och returlogistik. I denna uppsats har vi valt att använda oss av begreppet omvänd 

logistik, då den anses visa en korrekt helhetsbild av området. Det finns flera olika definitioner 

på omvänd logistik, men en av dessa är:  

 

”The process of planning, implementing, and controlling the efficient, cost  

effective flow of raw materials, in-process inventory, finished goods and  

related information from the point of consumption to the point of origin for the  

purpose of recapturing value or proper disposal”
23

 

 

Det finns olika typer av produkter som hanteras i det bakåtriktade materialflödet.  

Några exempel är återanvändbara produkter, där man inte har hittat några skador, så kallade 

felfria produkter, och  produkter som behöver repareras eller kasseras på grund av att ett fel 

har påträffats. Slutligen finns även produkter som inte har sålts och funnits för länge på 

hyllorna  och returneras av återförsäljaren samt produkter som returnerats av kunden och som 

har blivit inaktuella men fortfarande användbara. De två sistnämnda exemplen är helt felfria 

produkter. 
24
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4.4 Orsaker till returer 

Returer kan bero på att produkterna inte motsvarar kundens förväntningar, kunden förstår inte 

hur de ska använda produkterna, produkterna är defekta eller att kunden utnyttjar en liberal 

returpolicy. Returer klassificeras utifrån om de ursprungligen kommer ifrån tillverkningen, 

distributionen eller kunderna
25

.  

4.4.1 Orsaker till att kunderna returnerar 

När en kund inte är nöjd och produkten inte uppfyller kundens krav kan de flesta företagen 

garantera att kunden får pengarna tillbaka. Om garantin fortfarande gäller för produkten kan 

kunden returnera produkten.  Ibland kan det hända att återförsäljaren och konsumenter 

missbrukar returpolicyn som tillverkaren erbjuder. Exempelvis kan konsumenterna köpa en 

produkt som de vill testa och missbruka policyn om att de inte är nöjda och vill ha pengarna 

tillbaka. Det finns olika anledningar till att en kund returnerar. Orsakerna delas upp i två olika 

fall, där produkten är bristfällig eller icke bristfällig. De produkter som anses vara bristfälliga 

kan vara att produkten fungerar inte, att produkten skadades under transport eller vid kontakt 

med kunden då den öppnades, att produkten är i fel färg och storlek och slutligen att 

produkten returnerats på grund av att konsumenten ångrar sig, exempelvis beställt fel 

produkt
26

 

4.4.2 Ineffektiv returhanteringsprocess 

Enligt en undersökning finns det sex symptom som tyder på att ett företag har en ineffektiv 

returhanteringsprocess.
27

 

 

Om ett företag har mycket returprodukter inne på lagret är det ett kännetecken på att företaget 

har problem och svårigheter med sin returhantering. Ytterligare tecken som diskuteras är om 

företaget upptäcker ett stort antal obehöriga och oidentifierade varor i sin 

returhanteringsprocess. En av slutsatser i undersökningen är att förkortningen av 

returhanteringsprocesstiden är av vikt för att kunna hantera returer på ett effektivt sätt.  

Att identifiera och manövrera tiden för returprocessen är ett sätt för företaget att avgöra hur 

väl de hanterar den för att besluta om returprocessen behöver förbättras.  

En av de största utmaningarna för företag som arbetar med omvänd logistik är brist på 

information om returprocessen, där flera företag inte har något formaliserat system för 

övervakning av aktiviteter i returprocessen. För att kunna hantera aktiviteterna i 

returprocessen behöver man först och främst mäta aktiviteternas påverkan på returprocessen.
28
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Figur 4.4-a )Symptom på ineffektiv returhanteringsprocess 

 

4.5 Returlogistikens vinster 

En effektiv returhanteringsprocess gynnar företaget på flera sätt. Det bidrar till bland annat 

ökad inkomst, skydd av vinster, ökad kundlojalitet, effektiv avfallshantering samt mindre 

förluster. En närmare beskrivning av förbättringar ges nedan:   

 

Ökad inkomst: Företag som bearbetar returer på ett effektivt sätt sparar och tjänar mer på den 

returnerade produkten. Allt från att renovera, packa om, återförsäljning av delar och 

återvinning av produkten kan identifieras som källor till intäkter.  

Skydda vinster: Vid en grundlig returhantering krävs det att företaget spårar alla aktiviteter i 

returprocessen som är av vikt för att undvika böter och straffavgifter från olika statliga 

regelverk och myndigheter.  

Kund lojalitet: Utifrån en undersökning som genomfördes år 2005, visar 95 procent av 

kunderna en tendens att inte köpa från ett företag där de har haft en dålig upplevelse av 

returhanteringen. Företag med effektiv returhantering kan få en konkurrensfördel i total 

kundnöjdhet.  

Avfallshantering: Att veta vad som returneras och vart i returflödet som produkten hamnar, 

gör det enklare för företaget att hantera reglerade frågor och utvärdera om det finns en 

sekundär försäljningskanal för de returnerade produkterna. Andra fördelar med att kassera 

returnerade produkterna är att man kan undvika en överskjutande lagerhållningskostnader, 

minimera skatter och försäkring samt minskning av personal.  

Undvika förlust: En ineffektiv hantering av returprodukter där produkterna misskötts eller 

felplacerats kan innebära betydande förluster för ett företag, istället för en möjlighet till 

återförsäljning
29
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4.6 Distans och hemförsäljningslagen (DHL) 

Begreppet distansavtal definieras i Distanshandelslagens första kapitel § 2 som ett ”avtal som 

ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans 

och kommunikationen uteslutande sker på distans”.
30

 Vidare definieras begreppet 

hemförsäljningsavtal som ett ”avtal som ingås vid ett hembesök eller under en av 

näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe”. Distans 

och hemförsäljningslagen kan tillämpas vid försäljning av varor eller tjänster på distans, till 

exempel via e-handel och postorder. DHL är en tvingande lag, vilket innebär att säljaren inte 

får ge konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen. Det är säljarens ansvar att 

informera kunden om varans eller tjänstens egenskaper och ångerätten etc. Enligt DHL 2:9 

har konsumenten rätt att frånträda distansavtalet inom 14 dagar genom att informera säljaren 

om det. Konsumentens ångerrätt regleras i kapitel två, där man menar att ångerrätten gäller 

endast för varor som är i väsentligen oförändrat skick och att säljaren ska betala tillbaka 

konsumenten inom 30 dagar, inklusive fraktkostnaden. Dock står konsumenten för 

returkostnaden. 

  

                                                 
30

 Regeringskansliet lagrummet “Distans och hemförsäljningslag (2005:59)”, Justitiedepartementet L2. 



 
 

24 

  

  



 
 

25 

  

5 Empiri 

I detta kapitel presenteras den insamlade empirin. Kapitlet inleds med en kortfattad 

kartläggning av flödet till kunden följt av kartläggning av flödet från kunden samt 

returhanteringen internt. Slutligen behandlar författarna orsakerna till retur. 

5.1 Flödet till kunden 

YR sköter alla delar av verksamheten själv och är sin egen odlare, tillverkare och distributör. 

Tillverkade produkter transporteras med tvåvåningslastbilar från Frankrike via plattformen i 

La Gacilly till lagret i Helsingborg. Godset tas emot och lagras för att sedan packas 

tillsammans med premier till kunderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland. 

Påfyllning sker genom att logistikteamet i Helsingborg skickar lagerkvantiteter varje kväll 

samt behovsprognoser varje vecka till logistikteamet i La Gacilly. 

 

 
Bild 5.1-a) Flödet av produkter från Frankrike till kunder i Skandinavien 

5.1.1 Orderhanteringsprocess 

Kundorder via telefon, internet och postorder hanteras via YR’s affärssystem JOY.  

Där  samlas och överförs all kundinformation. Ordermottagningen registrerar alla inkomna 

order och en automatisk överföring av orderinformation sker via affärssystemet JOY till lagret 

för plock och packning.  
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Postorder  

Svarstalonger som kunderna skickar in kommer med Posten dagligen och beställningarna på 

dessa skannas in i systemet. Kundernas uppgifter och beställningsinformationen skickas efter 

behandling till packning. Orderhantering av order som kommer in via internet och telefon 

prioriteras före ordersedlar som kommer in via post. Kunder som gör sin beställning via 

postorder får ingen orderbekräftelse hemskickat eller skickat till sin mail. Kunden får en 

bekräftelse på sin beställning först när paketet anlänt hos ombud.  

 

Internet  

Beställningar som kommer in via företagets hemsida går direkt in i JOY för orderbehandling. 

Internetorder prioriteras hos ordermottagningen och vid plock då kunderna som beställt via 

internet förväntar sig en snabb leverans. Vid  beställning via hemsidan får kunden en 

orderbekräftelse via e-post som anger vad kunden har handlat. 

 

Telefon 

Beställningar via telefon registreras direkt in i JOY under samtalet med kunden.  

All nödvändig information registreras och kunden får en direkt bekräftelse på ordern.  

Efter avslutat samtal behandlas ordern som sedan skickas till packning.  

Ingen orderbekräftelse via brev eller e-post skickas ut till kunden.  

 

Ordermottagning och orderbehandling 

På ordermottagningen MFF (Manual fullfillment) tar man emot alla ordersedlar som kommer 

med posten i olika svarskuvert. Svarskuvert sorteras på posten och tas emot på MFF där 

kuverten öppnas och sorteras. Alla order från aktiva- och passiva kunder läses in i ”eye and 

hands” som är en maskin som optiskt läser av ordersedlarna. Efter inläsningen verifieras de 

order som behöver justeras, där korrigering om kunduppgifter ändras och läggs till. 

Ordersedlar från nyrekryterade kunder hanteras manuellt av ordermottagningen.  

På samtliga ordersedlar finns det uppgifter om kunden och vad ordern består av.  

Dessa uppgifter sparas i JOY och blir redo för plock efter att MFF behandlat varje order.  

 

Färdigställande av order 

På lagret planeras plockproduktion och transporthämtning. Planeringen görs genom att 

planeraren väljer transportör och storleken på transportemballagen etc. som ska ligga till 

grund för hur mycket och vad som ska skickas iväg under dagen. Detta görs i JOY som 

skickar iväg order och orderinformation via ett konverteringssystem TIP till en skrivare för 

utskrift av fakturor. Fakturorna lämnas därefter till plockpersonalen som planerar och 

förbereder plockning. 
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5.1.2 Lagring och plockning 

Lagret i Helsingborg är uppdelat i tre delar, nämligen ankomsthallen, mellanlager och 

plocklager. I ankomsthallen finns ett buffertlager för icke kosmetiska produkter. Vidare finns 

ett mellanlager som är en buffertplats för både kosmetiska och icke kosmetiska produkter. 

Från ankomsthallen och mellanlagret sker en kontinuerlig påfyllning till plocklagret dagligen 

på order från datasystemet JOY. Godsleverans till lagret registreras i företagets datasystem 

som genererar utskrift av godsmärkningsetiketter vilket personalen fäster på godset. 

Placeringssystemet är flytande vilket innebär att produkterna inte har fasta platser utan 

placeras på en plats som är ledig. Tilldelning av plats sker automatiskt av datasystemet i 

samband med registreringen. 

 

Plocklagret är indelat i två plockrundor s.k. A-rundan och B-rundan. På A-rundan som är 

formad som ett U finns de 500 mest frekventa artiklarna. Övriga artiklar finns på B-rundan 

som är något avlägsen. Plockplatserna på plocklagret är indelat så att hela pallar får plats för 

artiklar som är stora eller har en hög omsättning samt hyllplatser för små artiklar och artiklar 

med lägre omsättning. 

 

Plockning sker dels efter orderplockning vilket innebär att plockpersonalen plockar färdigt 

hela ordern själv och dels efter samplockning som innebär att man plockar många order 

samtidigt. Plockning görs med vagnar med plats för 42 unika order/kunder per plockrunda. 

Plockpersonalen utgår ifrån order via en röststyrd hörsnäcka som förmedlar dialog mellan 

plockare och företagets datasystem. Artiklarna plockas direkt i transportemballaget. Efter en 

avslutat plockrunda registreras samtliga order i datasystemet som färdiga och fakturor för 

respektive order skrivs ut och lämnas till plockpersonalen som lägger dessa i 

tranportemballaget. Den färdigpackade transportemballaget läggs på ett tranportband för 

automatisk förslutning och märkning för att slutligen packas på olika pallar för respektive 

land. 

5.1.3 Leverans 

För närvarande har YR två transportleverantörer, Posten och Schenker Privpak som 

distribuerar paketen från lagret i Helsingborg till utlämningsställen i närheten av kunderna i 

de nordiska länderna. Till kunderna i Sverige står Schenker Privpak för ca 90 procent av 

transporterna. YR har med transportleverantörerna ett skräddarsytt avtal där returhantering 

ingår som tjänst i avtalet. Företaget får däremot betala för returporto per kollin. Information 

om kundadresser skickas av YR via EDI-filer dagligen till Schenker Privpak. Däremot är 

YR’s affärsystem JOY  inte synkroniserad med transportleverantörernas system 

 

Paket som inte hämtas ut på utlämningsställen eller som kunderna av olika skäl returnerar 

transporteras tillbaka till lagret i Helsingborg. I detta arbete berörs och analyseras endast 

leverans som sköts av Schenker Privpak då de hanterar majorieten av YR’s leverans ut till 

kund samt tillbaka från kund.  
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När paket anländer till ombud skickar Schenker Privpak en avisering via sms till de kunder 

som angett att de vill få sin avisering via sms. Till övriga kunder skickas avisering per brev.  

Sms-avisering är en tjänst som YR inte betalar extra för men avisering per brev tillkommer en 

extra kostnad. Den första avin skickas ut då paketet anländer ombudet antingen via sms eller 

brev. En brevpåminnelse skickas till kunden om det har gått en vecka och kunden inte har löst 

ut paketet.  Om det går ytterligare en vecka och kunden har fortfarande inte löst ut paketet 

beställer Schenker Privpak en returtransport som hämtar upp returpaketen och transporterar 

det tillbaka till Helsingborg.  

5.2 Flödet från kunden 

Bilden nedan illustrerar flödet från YR’s kunder via transportör till lagret i Helsingborg och 

vidare hantering av returerna. En returnerad vara som inte hämtas ut av kunden eller då en 

kund lämnar in till ombud hämtas upp vid utlämningsstället av transportören och transporteras 

till lagret i Helsingborg. 

 

 
Figur 5.2-a) Returflöde från kund 
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5.2.1 Returhantering 

Till lagret i Helsingborg anländer det dagligen transportburar med returnerade paket från 

kunderna i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Estland. Från svenska och danska kunder 

levererar Posten dagligen tranportburar innehållande returnerade paket. Från norska kunder 

levererar Bring en transportbur i veckan. Schenker Privpak levererar från svenska kunder två 

dagar i veckan och från kunderna i Finland och Estland en gång i veckan. Detta medför att det 

till lagret dagligen levereras tre transportburar med returpaket. Från Sverige hanterar YR cirka 

11955 stycken returnerade paket varje år. Returpaket som kommer in till lagret måste hanteras 

inom fyra arbetsdagar. Detta görs av två returhanteringsansvariga på lagret. Sedan har 

kundcenter max sex arbetsdagar att slutligen kreditera kunden eller lägga en ny beställning för 

nya produkter. På kundcenter arbetar en person på deltid med ansvar för returerna. I ett 

genomsnitt fall  då allt går enligt plan kan returhanteringsarbetet på lagret avklaras på en dag. 

Detta gäller även returhanteringsarbetet hos kundservice. Liggetiden av en retur hos lagret och 

kundservice kan variera. När de har högt tryck på returer kan hanteringstiden av returerna 

fördröjas. I tabellen nedan visas ankomstscheman för returgods och den dagliga 

returtransporten. 

 
Tabell 5.2-a) Ankomstschema för returgods 

  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Sverige Posten, Privpak Posten Posten Posten, Privpak Posten 

Norge         Bring 

Danmark Posten Posten Posten Posten Posten 

Finland   Schenker Finland       

Estland     Schenker     

 

När en kund inte hämtar ut sitt paket hos ombuden ligger paketet hos ombuden i 14 dagar 

innan den returneras tillbaka till lagret. Registrering av icke uthämtade paket och inlämnade 

returpaket från kund, sker hos ombud och information skickas till transportleverantörerna som 

planerar en hämtning av dessa paket. När YR fått in returnerade paket till lagret och behandlat 

dessa skickas ett brev, s.k. Brev 099 till de kunder som inte har hämtat ut sina paket.  

Detta brev skickas ut för att kartlägga anledningen till varför kunderna inte hämtat ut sitt 

paket och är ett sätt att uppmana kunden att kontakta kundservice. Detta sker till en viss del 

med automatik när helreturer registreras i affärssystemet. I vissa fall där brevet inte skickas ut 

beror på att en granskning har gjorts på kundhistoriken som klargör orsaken till det outlösta 

paketet. Samtliga returer som kommer tillbaka till lagret delas in i hel- och delreturer. 
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Hel- och delretur 

Helretur är paket som inte hämtats ut av kunden och som efter 14 dagars liggetid på 

utlämningsstället hämtas upp av transportörerna för att skickas tillbaka till lagret. Helreturer 

kan även vara paket som kunden har hämtat ut och öppnat men sedan returnerat hela paketet. 

De helreturer som har varit hos kunden hanteras som en delretur och hanteras  därmed av 

kundservice. 

 

Delretur är paket som kunderna hämtat ut men av olika anledningar själva skickat tillbaka till 

YR. Både hel- och delreturer kommer in tillsammans i transportburar som 

transportleverantörerna transporterar till lagret. YR får ingen information eller listor om 

antalet returer som är på väg från transportleverantörerna. Information om returnerade paket 

får YR först när lagret mottagit det fysiska paketet och registrerat det i systemet.  

När returpaketen kommit in till lagret sorteras dessa in i hel och delreturer. Riktlinjen är att 

personalen ska hantera delreturer i första hand innan man går vidare med helreturer, då kunder 

som själva returnerat paketen behöver krediteras och få sin ersättning så fort som möjligt. 

Lagerpersonalen registrerar sedan i affärssystem  att helreturer har kommit in. Dock görs inte 

detta på delreturer då den hanteringen sker hos kundservice. En närmare beskrivning på hur 

hanteringen av hel och delreturer kan ses nedan.  

 

Delretur 

Delreturer packas upp och produkterna kontrolleras av returhanteringspersonalen.  

Alla delreturer som kommer in till YR har kunden hämtat ut hos ombud men sedan valt att 

returnera delar av ordern. De artiklar som har varit hos kund och returnerats slängs av 

lagerhanteringspersonalen. Däremot finns det artiklar som är i plomberat skick med obruten 

förpackning som hamnar tillbaka på plocklagret exempelvis en mascara som är plomberat.  

De artiklar som är oanvända men har en skadad förpackning eller av någon annan anledning 

inte kan säljas vidare ut till kund hamnar hos personalshoppen. Alla artiklar med bruten 

förpackning eller som inte är i plomberat skick samt använda artiklar som kunden har öppnat, 

testat och exempelvis fått allergisk reaktion på eller varit missnöjd med, slängs av 

returhanteringspersonalen. På delreturpaketen finns det en returpacksedel där kunden fyller i 

orsaken till returen. På denna returpacksedel antecknar lagerpersonalen ankomstdatum och 

artikelnummer som de sparar och mot slutet av dagen lämnar till kundservice. 

Lagerpersonalens arbetsuppgift för hantering av delreturer består endast av att packa upp 

paket, besluta om artiklarna ska slängas eller hamna på personalshoppen och anteckna det 

väsentliga i returpacksedel för vidarehantering hos kundservice. Dagen därpå hanteras 

delreturerna av kundservice. Kundservice kan i returpacksedel se orsaken till varför kunden 

returnerat varan och de kan därmed vid behov ta kontakt med kunden för att exempelvis 

ersätta kunden med en ny vara.  Kundservice kan antingen ta kontakt med kunden eller 

kreditera kunden på en gång. När kunden har blivit kompenserad med pengarna tillbaka eller 

med en ny produkt anses returhanteringstiden vara över. Yves Rocher uppskattar att 

returhanteringstiden bör ligga inom 14 dagar med max fyra arbetsdagar på lagret och sex 

arbetsdagar på kundservice. I dagsläget saknas det uppgifter på hur stor andelen av returer 

som utgörs av spill eller som hamnar på personalshoppen, då det inte görs en sådan 

uppdelning eftersom det tillsammans benämns som kassation. YR har heller inga siffror på 

hur stor andel av returerna som är artiklar som hamnar återigen i plocklagret för 

vidareförsäljning. 
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Helretur 

Helreturer hanteras av returhanteringspersonalen på lagret efter att de är klara med 

delreturerna. När returhanteringspersonalen packar upp helreturer registrerar de 

artikelnummer på alla de produkter som finns i paketet. Detta görs i JOY. De helreturer som 

inte har hämtats ut av kunden hamnar tillbaka på plocklagret för vidareförsäljning till kund. 

Lagerhanteringspersonalen har returhyllor bredvid sig med samma hyllplatsetiketter som på 

plocklagret och där läggs returprodukterna för att på slutet av arbetsdagen läggas tillbaka till 

plocklagret. Lagerhanteringspersonalen justerar även kundkontot där de i systemet JOY 

kryssar i om kunden ska få betala en returavgift eller inte. De arbetsuppgifter som 

lagerhanteringspersonalen har vid hantering av helreturer som inte varit utlösta är att packa 

upp, registrerar artikelnummer på produkterna, lägga artiklarna i returhyllor för att sedan 

lämna tillbaka det till plocklagret. Vid hantering av helreturer som har hämtats ut av kunden 

där hela paketet har returnerats av kunden hanteras detta som en delretur. Det blir därmed ett 

ärende för kundservice. Anledningen till att även dessa paketer kallas för helretur är för att 

hela ordern returneras och inte endast en del av ordern. De paket som inte har hämtats ut av 

kunden krediteras redan på lagret av lagerhanteringspersonalen dock görs det endast på de 

paket som har beställts med postförskott eller faktura. Då kunden har beställlt via de två olika 

betalningssättet har inga transaktioner gjorts då paketet inte har blivit uthämtat. Därmed kan 

lagerhanteringspersonalen kreditera kunden på en gång och  ta bort beställningen från 

systemet så inga pengar dras från kunden. Beställningar som har gjorts med direkt 

kortbetalning eller om kunden har flyttat eller har en okänd adress, hanteras outlösta 

helreturerna av kundservice. Kundservice hanterar även helreturer där kunden har varit i 

kontakt med kundservice. Detta ses i systemet via kundkommentarer i kundhistoriken. Andra 

ärenden som kundservice hanterar är skadade paket, paket som har kommit i retur innan 14 

dagars liggetid på ombudsställen och förväxlat paket eller dubbelt paket. Kundservice 

hanterar även helreturer där paketet är förbetalt exempelvis internetbeställningar som är 

betalda med bankkort.  

5.2.2 Returkostnader 

Under år 2012 skickade YR ut totalt 773 893 paket till kunderna i Sverige. Av dessa utskick 

returnerades 11955 paket vilket motsvarar 1,54 procent av totalt utskickade. 

 
Tabell 5.2-b) Totalt utskickade paket till kunder i Sverige under 2012 

Namn 
Totalt 

skickade Helretur Delretur Totalt returer 

Yves Rocher Sverige 773 893 9 824 2 131 11 955 

 

Andelen returer är som synes obetydligt i jämförelse med antal paket som skickas ut varje år. 

Men returhanteringen internt medför ändå logistikkostnader och kapitalbindning som 

påverkar företagets kostnader. De kostnadsposter som påverkas av returhanteringsprocessen 

är främst kostnad för porto, som företaget betalar för varje returnerade paket samt nya paket 

som behöver skickas ut till kunden. Vidare berörs kostnader för tjänster som företaget köper 

från transportleverantören såsom utskick av brev och brevpåminnelse som skickas till kunder 
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som inte hämtat ut sina paket. Administrativa kostnader är ytterligare kostnader som uppstår 

exempelvis kostnad för returhanteringspersonalen. Nedan har författarna identifierat de 

logistikkostnader som uppstår vid hantering av returer. 

 

Transport och hanteringskostnader 

De transportkostnader som uppstår för YR är portokostnad, brevaviseringskostnad samt 

postförskottsavgift som transportleverantören tar ut per kollin. En sms-avisering ingår i 

tjänsten som Schenker Privpak erbjuder. Vidare uppstår det kostnader för hantering när 

returpaketen behöver förflyttas internt i lagret och kosnader för att plocka och paketera en ny 

order till kunder som önskar ombeställning. 

 

Emballeringskostnader 

Emballeringskostnaderna uppstår för varje retur då paketen återkommer till lagret och bryts 

upp för att sedan slängas. Varje returnerad paket har vid utskick kostat förpackningsmaterial, 

emballering och godsmärkning.  

 

Lagerhållningskostnader 

Returnerade paket behöver förvaras på lagret i väntan på att hanteras av 

returhanteringspersonalen. Ju längre hanteringstiden är desto högre blir kapitalbindningen. 

Artiklar som plockas ut ur returpaketen behöver sorteras ut på olika ställ samt registreras 

vilket kräver utrustning som vagnställar, datorer och utrymme för returhanteringspersonalen 

att utföra sitt arbete. Detta påverkar förvaringskostnaderna.  

 

Orderkostnader och administrativa kostnader 

Då returnerade paket behöver undersökas och hanteras medför det en ökning av 

orderhanteringskostnader. Returhanteringsarbetet på lagret och på kundservice består av att 

varje returpaket hanteras och handläggs. Dessa administrativa kostnader tillkommer för varje 

returnerat paket. 

  



 
 

33 

  

5.3 Orsaker till returer 

Under 2012 har YR som tidigare nämnts fått totalt 11955 returnerade paket från kunder i 

Sverige. Returerna levereras till lagret av Posten och Schenker Privpak, där majoriteten 

levereras med Privpak. Dessa returnerade paket har skickats ut till kunderna efter beställning 

via postorder, telefon och internet. Varje returnerad paket loggas under en kod som beskriver 

orsaken till returen. Dessa koder registreras vid hantering av returerna hos YR.  

 

Orsakskoder 

Nedan tabell illustrerar koderna som beskriver orsaker till helreturer. Orsakskoderna anges för 

varje returpaket som YR får in och som internt kategorieras som helretur. Informationen 

sammanställs och kan ge en bild av vilka orsaker som är mest förekommande. 
 

Tabell 5.3-a) Flest förekommande returorsaker för returnerade paket under 2012 

Kod Beskrivning 

01 Helretur/vägrad 

02 Helretur/skadad 

03 Helretur/flyttat eller okänd adress 

05 Helretur/ej uthämtat 

06 Helretur/ingen orsak angivits av speditör 

07 Helretur utan gåva 

08 Ej uthämtad postförskott 

 

Dessa orsakskoder används som underlag för att kunna åtgärda ett returnerad paket. 

Orsakskoderna anges för kunden och sparas i kundhistoriken för att lättare kunna hantera en 

retur och åtgärda kunden på bästa sätt. YR har utöver ovan orsakskoder ytterligare 

orsakskoder där kunden kontaktas och en närmare beskrivning av missnöjdhet med produkten 

noteras. Dessa orsakskoder används vid hantering av delreturer och det finns drygt 30 

orsakskoder som anges vid hantering av delreturer. Några av dessa orsakskoder kommer att 

diskuterats senare i arbetet.  

5.3.1 Returvolym under 2012 (helreturer) 

YR har samlat in data från Posten och Schenker Privpak angående returer och i diagrammen 

nedan visas hur stor andel som returneras av order beställda via postorder, telefon och 

internet. Som synes är mer än hälften (53 %) av returer från kunder som har beställt via 

postorder. Totalt har det under 2012 returnerats 9824 stycken hela paket från kunder i 

Sverige. Varav postorderbeställda står för 6257 stycken paket, telefonbeställda för 1086 paket 

och beställningar via internet för 2481 stycken paket. 
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Tabell 5.3-b) Antal helreturer per ordermedia (Schenker) 

Distributör/Ordermedia Postorder Telefon Internet Totalt 

Posten 556 302 188 1046 

Schenker Privpak 5701 784 2293 8778 

Totalt returnerade paket 6257 1086 2481 9824 
 

 
Figur 5.3-a) Andel helreturer per ordermedia (Schenker) 

5.3.2 Returorsaker  

Utifrån de olika orsakskoder som YR använder vid hantering av returer, kan i  

cirkeldiagrammet nedan utläsas de orsakskoder som är mest och minst förekommande för de 

tre olika försäljningskanalerna. Siffrorna är baserade på returer med Schenker Privpak då de 

står för majoriteten av YR´s distribution och returer i Sverige.  

 

Postorder 

För postorderbeställningar som är den största försäljningskanalen för YR visar nedan diagram 

att en hög andel av alla returer som beställts via postorder returneras på grund av ”ej uthämtat 

paket” (85 %) vilket motsvar 4833 paket. En annan orsakskod som sticker ut från de övriga 

returorsakerna är kunder som har valt betalningsvillkoret postförskott (13 %).  

De övriga returorsakerna som kan ses i diagrammen ligger mellan 0-1 %. 
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Figur 5.3-b )Returorsak, Postorder 

Internet  

Beställda varor via internet returneras nästan uteslutet på grund av ”ej uthämtat paket” (97 %).  

Resterande returorsaker ligger kring 1 procent.   

 

 
Figur 5.3-c) Returorsak, Internet 

 

Telefon 

Via telefonförsäljning är den största returorsaken även ”ej uthämtat paket” (89 %). De övriga 

orsakerna är ganska låga med undantag för returorsaken ”ej uthämtat postförskott” (9 %). 
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Figur 5.3-d) Returorsak, Telefon 

5.3.3 Feedback från kunder som inte löst ut sina paket 

Då den största orsaken till returer har varit att kunder inte hämtat ut sina paket har YR genom 

utskick av brev 099 samlat in svar från kunder för att sammanställa de vanligaste 

bakomliggande orsakerna till outlösta paket. Som tidigare nämnts har YR under 2012 fått 

tillbaka 7757 paket som inte blivit uthämtade av kunderna. Av dessa har 2789, dvs. ca 36 % 

av kunderna hört av sig och motiverat bakomliggande anledningen till icke utlösta paket. 

Däremot registrerade YR inte orsakerna i sin databas. De har nyligen börjat registrera denna 

information och till följd därav finns det siffror från perioden april till augusti 2013. Under 

denna period har totalt 792 svar samlats in från kunderna i Sverige. Cirkeldiagrammen nedan 

illustrerar feedback som YR har fått från sina kunder. Det övre cirkeldiagrammet står för de 

196 kunder som inte vill ha en ombeställning medan i det nedre cirkeldiagrammet har de 596 

kunderna valt att få en ny beställning.  

 

I diagrammet 5.3-e där kunder inte vill ha en ny ombeställning, är som synes den mest 

förekommande anledningen att kunden varit bortrest och därmed missat att hämta ut sitt paket 

(29 %). Detta följt av andra anledningar där motivet inte har identifierats (22%). Två andra 

orsaker är att kunden pga. sjukdom (12 %) inte haft möjlighet att hämta sitt paket eller att 

kunden inte fått någon avisering (14 %).  
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Figur 5.3-e) Feedback från kunder (Ingen ombeställning) 

 

Bland de kunder som vill ha en ombeställning är den vanligaste anledningen till ej uthämtat 

paket också att kunden varit bortrest (37 %). Utöver detta är anledningar som sjukdom (9 %) 

och ingen avsiering (17 %) något som flera kunder har framhävt. Det som skiljer nedan 

cirkeldiagram med diagrammet ovan är att antalet respons är ca tre gånger mer samt att det är 

fler kunder som angett anledningar så som fel leveransadress (7 %) och att liggetiden hos 

ombud är för kort. (10 %) 

 

 

 
Figur 5.3-f) Feedback från kunder (Ombeställning) 
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5.3.4 Feedback från kunder som löst ut sina paket 

När en kund har löst ut sitt paket från ombudet och av någon anledning beslutar för att 

returnerar det kan de skriva anledningen till returen i en returpacksedel. Utifrån insamlade 

returpacksedel har YR olika orsakskoder som de använder för att registrera orsaken till 

returerna. Dessa orsakskoder används vid hantering av delreturer det vill säga paket som har 

varit ute hos kund. Författarna kommer däremot inte behandla alla de olika orsakskoderna 

som används hos YR utan endast illustrera ett antal orsakskoder som kan sättas i förbindelse 

med den teoretiska delen i detta arbete. Utifrån tabellen nedan kan vi tydligt se de olika 

orsakerna för hantering av delreturer.  

 

Tabell 5.3-c) Orsakskoder för delreturer 

Kod Förklaring 
Antal 

ärenden 
44 Kosmetisk produkt trasig/defekt. Gått sönder i leveransen. (Ej tillverkningsfel) 7 

45 
Kosmetisk produkt med bristande mekanism (t.ex. pump/spray funkar dåligt).  
Något som kan åtgärdas vid tillverkningen 

2 

46 
Kosmetisk produkt läckt ut p.g.a. att korken öppnat sig eller produkt aldrig varit 
påfylld/halvfull (tillverkningsfel) 

5 

47 
Kosmetisk produkt. Andra problem som t.ex. förpackning, orsak till skada eller 
exempelvis svetsningen på tub 

2 

61 Missnöjd med färgen på kosmetisk produkt 201 

80 Vill ändra/avbeställa order. Returhantering: beställt fel produkt, skriver ångrat köp 1480 

 

De mest förekommande orsakerna till att kunden returnerar ett uthämtat paket är att kunden 

har beställt fel produkter eller ångrat köpet. Kunden vill därmed antingen avbeställa ordern 

genom att returnerar produkterna eller ändra ordern genom att göra en ombeställning för att få 

rätt produkter. Det kan finnas andra anledningar till att kunden returnerar sitt paket och det 

kan vara att kunden är missnöjd med färgen eller att produkten är trasig.  
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6 Analys 

I detta avsnitt har författarna tittat närmare på de aktiviteter som ingår i returprocessen och 

analyserat de symptom på ineffektiv returhanteringsprocess som tidigare har nämnts i teorin. 

Författarna behandlar även feedback från de kunder som har hämtat ut sitt paket och de som 

inte har gjort det samt tittar närmare på de kostnader som kan uppstå vid returhanteringen.  

6.1 Aktiviteter 

Utifrån kartläggning av YR’s returprocess kan delprocesser och aktiviteter identifieras och 

delas in i tre kategorier. Dessa är  värdeadderande- och icke värdeadderande aktiviteter samt 

spill
31

.  

 

Värdeadderande aktiviteter: De åtgärder och aktiviteter som sker hos kundservice kan anses 

som en värdeadderande aktivitet. Förutom att ta kontakt med kunderna för att klargöra deras 

önskemål är kreditering av kundkontot och överföring av pengarna tillbaka till kunden ett 

exempel på en värdeadderande aktivitet. Utskick av nya produkter som kunden efterfrågar är 

ytterligare en värdeadderande aktivitet som kundservice hjälper sina kunder med.  

 

Icke värdeadderande aktiviteter: Aktiviteter som att sortera och packa upp returnerade paket, 

kontrollera paketets innehåll, registrera artiklar, kreditera kundkontot, ta beslut om vart 

artiklar ska hamna och lägga tillbaka artiklarna där de ska vara kan definieras som icke 

värdeadderande aktiviteter. Dessa aktiviteter är ett måste för en fungerande returprocess.  

Att transportera returnerade varor från ombudsstället till lagret i Helsingborg och flytta 

transportburarna från godsmottagningen till returhanteringsstationen är ytterligare exempel på 

aktiviteter som är icke värdeadderande för kunden men som är ett måste för att 

returhanteringsprocessen ska fungera. 

 

Spill: De produkter som YR väljer att slänga är exempelvis produkter som blivit skadade 

under transporten eller produkter som kunden skickar tillbaka efter att öppnat och använt den.  

 

6.2 Symptom på en ineffektiv returhanteringsprocess 

 

En ineffektiv returhanteringsprocess kan enligt teorin identifieras hos ett företag via sex olika 

symptom. Genom att studera YR’s returhanteringsprocess kan författarna identifiera att vissa 

av symptomen stämmer in hos YR, vilket tyder på att det finns tecken på en ineffektiv 

returhanteringsprocess. Nedan beskrivna symptom är det som har identifierats hos YR 

angående deras returhanteringsprocess
32

.  

 

Stora mängder returer på lagret: Att ha stora mängder returer på lagret stämmer delvis in på 

YR. Företaget har inga större mängder returer i förhållande till vad som skickas ut dagligen. 

                                                 
31

 Johannessen, Stig. O och Solem, Olav. Logistikorganisationer. Strategi och utveckling. Lund. Liber, 2009. 

s.85-91 
32

 Rogers och Tibben-Lembke. s.30. 



 
 

40 

  

Företaget får dagligen in tre transportburar med returnerade paket och dessa får stå i lagret i 

upp till fyra arbetsdagar i väntan på att hanteras av returhanteringspersonalen.  Informationen 

om antal returer som behöver hanteras får YR då de fysiskt tar emot paketen vilket sker när 

transportburarna anländer till lagret.  Detta bidrar till att det i lagret samlas in en del returer i 

avvaktan för hantering, vilket medför att det blir svårt att planera i förväg hur många returer 

som ska avverkas. 

 

Långa returhanteringsprocesstider: Returhanteringsprocesstiden är en viktig faktor för att 

hantera returerna på ett effektivt sätt. Detta innebär att YR låser sina pengar under perioden 

som paketen är på väg till eller från kunden. De varor som hamnar på plocklagret har potential 

att dra in pengar om en ny kund betalar en beställd order och inte returnerar det. Däremot är 

vinsten inte lika hög på dessa artiklar då den i tidigare returprocesscykel har kostat pengar.  

För de artiklar som slängs eller hamnar på personalshoppen får YR ingen vinst, det blir 

därmed endast kostnader.  

 

Okänd totalkostnad för returprocessen: Okänd totalkostnad för returprocessen beror på att 

företaget inte har något formaliserat system för övervakning av aktiviteter i returprocessen. 

Det är brist på information om returerna vilket medför svårigheter att mäta aktiviteterna i 

returprocessen för att kunna dra slutsatser om aktivitetens påverkan på lönsamheten.  

 

6.3 Feedback från kunder som inte har löst ut sina paket 

 

Största anledningen till att kunder inte hämtat ut sina paket är att kunden angett att de varit 

bortresta. Då YR har en leveranstid på ca sju dagar förutsätter det att kunden har rest iväg 

efter att de har gjort en beställning eller strax innan paketet ankommit till ombudsstället.  

Detta kan tolkas som att kunden har dåligt koll på när hon får sitt paket samt hur lång tid hon 

har på sig att hämta ut det. Detta kan tydas vara en informationsbrist från företagets sida.  

Idag skickar YR inte ut några orderbekräftelser för order som läggs via postorder eller telefon. 

De skickar däremot ut en orderbekräftelse till de kunder som beställer via internet där de 

informeras om de beställda artiklarna. Det saknas däremot information om leverans och 

tidsramar för uthämtning av paket i orderbekräftelsen som skickas ut till de kunder som 

beställer via internet.  

6.4 Feedback från kunder som har löst ut sina paket 

 

Det finns en viss andel paket som kunden har löst ut men av olika anledningar returnerat. 

Även om andelen är mycket mindre än outlösta paket så har det en påverkan på företagets 

kostnader.  Det blir mer returer för personalen att hantera vilket bidrar till ökade kostnader för 

företaget. Det finns olika anledningar till att en kund returnerar och de olika orsakerna har 

nämnts tidigare i den teoretiska delen. Författarna har tidigare i rapporten i tabellen 5.3.c. 

illustrerat orsakerna till att kunden returnerar efter att de har hämtat ut paketet.  

Den mest förekommande orsaken till en retur är att en kund vill ändra eller avbeställa ordern 

på grund av att kunden har beställt fel produkter eller ångrat köpet.  

Det kan även hända att produkten inte stämmer överens med  uppfattning av denna i utskicken 

vilket bidrar till att kunden blir missnöjd och returnerar produkten.  
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Andra förekommande orsaker till en retur är att produkten skadas vid leverans eller att 

produkten har läckts ut på grund av en tillverkningsfel. Hos YR är det mindre förekommande 

med tillverkningsfel eller en defekt produkt och mer förekommande att kunden ångrar sitt 

köp.  

 

6.5 Returhanteringskostnader 

Som tidigare nämts i rapporten är de årliga returvolymen ringa i jämförelse med den volym 

som skickas ut till kunderna. Dock uppstår det åtskilliga kostnader som ensam är lindrig men 

som tillsammans kan uppgå till summor som företaget kan spara in för att investera eller satsa 

på utvekling av andra delar i företaget. Extra returer kan öka dessa kostnader och en 

minskning av dagens returvolym är alltid till fördel för företaget. De transport och 

hanteringskostnader som uppstår är mer knutna till portokostnaden för varje retur.  

Ju fler paket som kommer i retur kostar företaget extra i portokostnad.  

 

Kapitalbindning för en lång returhanteringsprocess är hög. Transporttiden samt liggetiden hos 

ombud är något som påverkar denna kostnad. Varje paket som skickas ut och som efter en 

period kommer tillbaka till lagret kan liknas vid att artiklarna legat kvar på lagret under denna 

period. När paketen kommer tillbaka slängs de returnerade kartongerna. Vad det gäller 

emballeringskostnader så kan man betrakta det som att kostnaden dubbleras om kunden vill 

ha en ombeställning. 

 

Lagerhållningskostnaderna påverkas inte mycket då det utrymme och utrustning som finns på 

returhanteringsavdelningen har kapacitet att hantera fler returer. Dock kan personalens 

hanteringstid förlängas om returnerade paket överstiger den mängd som personalen kan 

avverka. En ökad mängd returer kan även bidra till att YR måste utöka sin 

returhanteringspersonal och det i sin tur leder till ökade personalkostnader.  
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7 Slutsats 

 
Figur 6.5-a) Kartläggning av YR’s returprocess 

Returprocessens startpunkt är när kunden returnerar en beställd vara. Det kan vara enstaka 

produkter eller hela orderbeställningen. Kunden kan antingen vara missnöjd med varan och 

ångra köpet eller glömmer att hämta ut paketet från ombudsstället. Om kunden inte hämtar ut 

paketet från ombudsstället ligger den där i 14 dagar för att bli upphämtad av YR’s 

transportleverantörer. Transportörerna får information om att returer ska hämtas upp genom 

att ombudet registrerar returer som överskridit liggetiden. Returerna anländer i transportburar 

till lagret i Helsingborg. Dessa transportburar rullas sedan till returhanteringsstationen för att 

hanteras av returhanteringspersonalen. Det är först då transportburarna ankommit lagret som 

YR får kännedom om dessa och kan registrera antalet returer. I returhanteringsstationen 

arbetar två personer som är ansvariga för att packa upp paketen och beslutar om artiklarna ska 

slängas, säljas via personalshoppen eller återlämnas till plocklagret. När de får in returerna 

sorteras dessa i delreturer och helreturer. Hantering av delreturer sker först följt av helreturer. 

Returhanteringspersonalen registrerar manuellt varje inkommen returnerad artikel i företagets 

affärssystem JOY. Vid hantering av helreturer justerar returhanteringspersonalen kundkontot i 

affärssystemet där information sparas om kunden ska betala en returavgift eller inte.   

De produkter som ligger i en obruten förpackning hamnar tillbaka på plocklagret för att säljas 

vidare till kunden.  Produkter i brutna förpackningar kan antingen hamna i personalshoppen 

eller slängas.  

Om returhanteringspersonalen märker att produkten är använd eller skadad slängs produkten, 

men om de anser att produkten är i ursprungligt skick hamnar det i personalshoppen för att 
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säljas till reducerat pris till anställda på YR.  Vid hantering av delreturer antecknar 

hanteringspersonalen på en returpacksedel samtliga artikelnummer och ankomstdatum på de 

varor och order som har returnerats.  Dessa returpacksedeln tas sedan emot av en ansvarig 

person på kundservice som arbetar med returer på deltid. Returhanteringstiden på lagret ligger 

på max 4 arbetsdagar och ansvaret överlämnas till kundservice i samband med överlämning 

av returpacksedel.  

 

Från kundservice skickas det ett brev, s.k. Brev 099 till kunder som inte hämtat ut sina paket. 

I brevet uppmanas kunden att kontakta kundservice för att ge förklaring till varför paketet inte 

lösts ut från ombudsstället. För övriga paket som blivit utlösta och returnerats av kunden 

ringer kundservice upp kunden och bekräftar returen samt tar reda på orsaken till returen. 

Kundservice är ansvarig för att på bästa sätt uppfylla kundens krav och efterfråga, genom att 

kreditera kunden eller ersätta kunden med en ny vara. Den totala returhanteringstiden för 

returer hos kundservice ligger på max sex arbetsdagar. Sammanlagda interna 

returhanteringstiden är upp till tio dagar. Vidare ligger leveranstiden till kund inom sju dagar.  

Kunden har enligt YR’s köpvillkor 14 dagars returrätt vilket bidrar till att YR binder sitt 

kapital under den tiden paketet ligger hos kunden. Tiden för returhanteringen kan variera 

beroende på transporttid, intern returhanteringstid samt när kunden returnerar sitt paket. 

Se figur 7.1-b för en översiktlig bild av YR totala returhanteringstid.  

 

 
Figur 6.5-b) Den totala returhanteringstiden 
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8 Förbättringspotential 

Aktiviteter 

För en effektiv returhanteringsprocess bör YR se över sina aktiviteter i 

returhanteringsprocessen. I dagsläget saknar företaget siffror på hur mycket artiklar som 

slängs på grund av spill och antalet produkter som säljs vidare via personalshoppen eller 

plocklagret. Ett förbättringsförslag är att YR ska förbättra sin kontroll av fördelning av de 

artiklar som kommer i retur.  Detta är möjligt om YR inför register över artiklarnas fördelning 

i affärssystemet JOY. Företaget kan även effektivisera de icke värdeadderande aktiviteter som 

är ett måste för en fungerande returhanteringsprocess. Detta genom att automatisera de 

manuella arbetsmomenten på lagret. Ett exempel är registrering av artikelnummer som sker 

manuellt i systemet. En automatiserad streckkodsavläsning ger en säkrare och snabbare 

hantering av information. Samtidigt minimeras fel och problem som kan uppstå på grund av 

den mänskliga faktorn. 

 

Stora mängder returer på lagret  

I dagsläget får YR information på antalet returer först när de fysiska paketen anländer till 

lagret. Om företaget kan komma överens med sina transportleverantörer som skickar 

information om returnerade paket så kan ett förberedelsearbete påbörjas på lagret och 

kundservice för att snabbare hantera returer. Ett förbättringsförslag är att företaget undersöker 

möjligheten att samordna informationen i sitt affärssystem med  information som kan hämtas 

från transportleverantörerna. Detta kan skapa ett bättre informationsflöde och motverka 

uppbyggnaden av returer på lagret.  

  

Långa returhanteringsprocesstider 

Ett sätt att effektivisera returprocessen är att förkorta genomloppstiden för en returnerad 

paket. Detta är möjligt genom att förbättra aktiviteterna i returhanteringsprocessen.  

Att arbeta med parallella aktiviteter och processer är ett sätt att minska på hanteringstiden.  

I dagsläget har returhanteringspersonalen max fyra arbetsdagar att hantera returer.  

För delreturer behöver returhanteringspersonalen lämna över returpacksedel till kundservice 

på slutet av dagen. Kundservice korrigerar därmed kundkontot för både delreturer och 

helreturer som snabbast på dag två. För närvarande arbetar på kundservice endast en person 

på deltid vilket bidrar till att returhanteringstiden är något längre än på lagret. Ett förslag på 

att reducera returhanteringstiden är att det som görs på lagret under dag ett även hanteras på 

kundservice under samma dag. För att personalen ska kunna klara av att hantera returerna 

samtidigt behöver man komma på en lösning i affärssystemet där returhanteringspersonalen 

kan skicka artikelnummer på delreturer via systemet och annat nödvändig information som 

kundservice behöver för att hantera kundens ärende rätt. Med en sådan lösning slipper 

kundservice vänta på att få returpacksedel innan arbetet med att kreditera kundkontot eller 

skicka ut nya produkter kan påbörjas. Därmed kan kundservice och returhanteringspersonalen 

arbeta med en och samma kund på samma dag. 
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Okänd totalkostnad för returprocessen 

I dagsläget saknar företaget information om totaltkostnaden för deras returprocess på grund av 

att de inte har någon formaliserad övervakning av aktiviteterna i returprocessen.  

För att effektivisera en returprocess är det viktigt att göra mätningar på de aktiviter som finns. 

Genom att göra mätningar på aktiviteter får YR bättre underlag när det ska fattas beslut om 

vilka åtgärder som behöver göras. Om YR gör mätningar på sina aktiviteter kan de få 

information relaterade till både tid- och kostnadsperspektiv. Med rätt underlag blir det därmed 

enklare för företaget att ta rätt beslut när det behöver effektivisera returhanteringsprocessen.   

 

Feedback från kunder som inte har löst ut sina paket 

Författarna har genom arbetets gång kommit fram till att det största orsaken till returnerade 

paket är de som inte blir uthämtade av kunder. Den vanligaste bakomliggande anledningen 

outlösta paket är att kunden varit bortrest under tiden paketet har legat hos ombud och väntat 

på att bli utlöst. Detta tyder på som författarna tidigare har nämnt en brist på kommunikation 

mellan företaget och kunden. Då information om leveranstid och tidsramar för att hämta 

paketet endast nämns i YR köpevillkor kan det enkelt missas av kunden.  

Ett förbättringsförslag är att effektivisera informationsflödet och minska 

kommunikationsgapet. Vilket kan göras genom att informationen om tidsramar för att hämta 

ut paketet ges i orderbekräftelsen som skickas ut till de kunder som har beställt via internet. 

Då orderbekräftelse inte skickas ut till kunder som gör sina beställningar via postorder och 

telefon, ser författarna ännu en förbättringspotential i informationsflödet ut till även dessa 

kunder. Genom att skicka en orderbekräftelse via brev eller e-post även till dessa kunder kan 

nödvändig information nås ut och påminna kunden om den köpevillkoren som gäller för YR. 

När en kund beställer via postorder fyller den i en ordersedel och ytterligare ett 

förbättringsförslag är att redan på ordersedeln informera kunden om leveranstiden och 

informationen om tidsramen för att hämta ut paketet så att kunden är medveten om att paket 

levereras inom sju dagar och att det ligger hos ombudet i 14 dagar därefter. 

 

Lista över outlösta paket 

Ett förbättringsförslag är att i samtal med leverantören komma överens om ett sätt att minska 

de outlösta paketen. Om det har gått en vecka och paketet har inte lösts ut av kunden skickas 

det ut en brev påminnelse av transportleverantören. En förbättring skulle vara att leverantören 

skickar över en lista till YR på de paket som inte blivit uthämtade samt tillhörande 

information om kunden så som telnummer och/ eller e-post adress. Om YR får dessa uppgifter 

av leverantören kan de själva tidigare ta kontakt med kunden och påminna de via epost eller 

genom samtal att det finns ett paket att hämta och att de har ytterligare en vecka på sig att lösa 

ut paketet. I dagsläget skickas brev 099 först i efterhand när paketen kommit in till lagret. 

Med hjälp av information om outlösta paket i ett tidigare stadie kan YR få ner antalet 

helreturer. 

 

Ökad liggetid hos ombuden 

Ett annat sätt  att minska returer med orsaken att kunden inte löst ut paketet är att öka 

liggetiden hos ombud så att kunden har längre tid på sig att hämta ut paketet. Idag är det två 

veckors liggetid men den tiden kan ökas till tre veckor eller fyra veckor beroende på vad man 

kommer överens med leverantören. Detta förutsätter att man samtidigt ökar kredittiden för 
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betalning så kunden får längre tid på sig att betala och slipper få påminnelse på utskickad 

faktura som medföljer i paketet. 

En ökad liggetid medför som tidigare nämnts en ökad kapitalbindning. Det är ett övervägande 

mellan att få ner antal returer  och binda kapital. YR  skulle förslagsvis kunna öka liggetiden 

under perioder som sommar eller jul då många kunder möjligtvis är bortresta. Denna 

förbättringsförslag är baserad på det resultat som författarna har illustrerat tidigare i arbetet, 

där den mest förekommande anledningen till att kunderna inte löser ut paketet är att de är 

bortresta.  

 

Returhanteringkostnader 

Returhanteringskostnader är kostnader som uppstår när returer behöver hanteras. 

Hanteringstiden är ett väsentlig faktor som påverkar dessa kostnader. Ovan föreslagna 

förbättringar kan tillsammans bidra till en kortare returhanteringsprocess samt lägre 

returhanteringskostnader. Dock behöver samtliga kostnader som är kopplade till returer 

identifieras genom att föra register över dessa och ta fram en totalkostnad. I nästa steg ska det 

skapas möjlghet för att integrera de interna aktiviteter  som går att samordna. Arbetet som 

bedrivs på lagret och hos kundservice kan tas som exempel. I ovan förslag har längre liggetid 

hos ombud berörts. Det kan förefalla motsägelsefullt att förlänga liggetiden för att få ner 

antalet outlösta paket samtidigt som längre liggetid medför mer kapitalbindning.  

Här är det viktigt att rätt uppgifter finns till hands för att göra en bedömning om vilket som 

ger företaget mer fördelar.  
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9 Rekommendationer 

Under arbetets gång och genom diskussion med personalen på YR har nya funderingar och 

bristande information gett upphov till framtida forskningsområden. Nedan ges förslag på de 

framtida arbeten som kan tänkas vara till nytta för företaget samt vidareforskning på detta 

arbete som ett fördjupat område. 

 

Ett benchmarking arbete där man undersöker returvolymen i branschen hos 

distanshandelsföretag och väljer ut en eller ett fåtal som har större returvolymer än YR men 

samtidigt en mer liberalare returpolicy. En jämförelse kan göras för att hitta nya metoder som 

andra företag har och som kan tillämpas på YR.  

 

Ett arbete som kartlägger den interna och externa informationsflödet och lyfter upp 

utvecklingspotentialer för en bättre internt och externt informationsflöde. Ett arbete där man 

kan titta närmare på relationen mellan transportleverantören och företaget samt relationen 

mellan företaget och kund.  

 

Detta arbete kan ligga som grund för en kartläggning av returhanteringsprocess där flödet från 

de övriga nordiska länderna kan undersökas. Då Yves Rocher även har returer från andra 

nordiska länder skulle en kartläggning av returhanteringsprocessen med inriktning mot dessa 

länder bidra till en effektivare hantering av returer.  
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Bilaga A – Exempel på Brev 099 
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Bilaga B – Frågor till YR via mail och vidbesök  

Hur registreras inkommande order via brev, telefon och internet? 

SVAR: Svarstalonger skannas direkt in i affärssystemet JOY som behandlar och skickar 

information till packningen. Order som kommer in via nätet under ”erbjudande i brevlådan” 

går direkt in i JOY för behandling. Order som kommer in via hemsidan importeras 

automatiskt via filer 2 ggr om dagen in i affärssystemet. Telefonorder registreras direkt in i 

JOY som behandlar och skickar information till packningen. 

 

Vem på företaget får första beskedet att en retur är på gång i kedjan? När sker detta? 

SVAR: Pic och Pac (lagret) registrerar inkommen retur då de mottager den fysiskt. Vi får 

inga listor från Posten eller Schenker om returer som är på väg. 

 

Har samtliga returnerade paket en returetikett som visar orsaken till returen? 

SVAR: Nej 

 

Vad skiljer delretur från helretur? 

SVAR: Delretur är del av order som kommit i retur och helretur är när hela ordern har 

kommit i retur. Helreturpaket benämning på paket som kunden inte har öppnat men även 

paket som kunden har öppnat och sedan returnerat hela paketet.  
 

Hur registreras returnerade paket när dessa kommit in till lagret? 

SVAR: Delretur registrering sker via artikelnummer på kundservicedelen av fakturan som 

finns med i returpaketet. Helreturer registreras i JOY 

 

Registreras returer per order eller per artikel? 

SVAR: Registrering sker per artikel gällande delreturer, men registrering som hel order om 

det gäller hela paket (ej uthämtade) 

 

Har ni eller samlar ni uppgifter på hur stor andel returer som går till plocklagret, 

personalshoppen eller slängs? 

SVAR: Nej, endast uppdelningen helreturer och delreturer noteras. 
 

Vad är den genomsnittliga antal returer som hanteras på lagret och kundservice? 

SVAR: På kundservice hanteras dagligen cirka 40-45 stycken returer. 
 

Hur lång är den genomsnittliga tiden för hantering av varje retur på lager respektive 

hos kundservice? 

SVAR: För kundservice tar det cirka 1-1,5 minut per retur. 
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Har ni information om avvikelse från 14 dagars hanteringstid, antal över/under och vad 

det beror på? 

SVAR: Vi har som målsättning att hantera returerna inom 14 dagar och gör det också. 

Ersättare sätts in för ordinarie personal vid eventuell frånvaro/sjukdom. Vi har inte rapporter 

som sänds ut om det finns back-logg, då det inte har hänt innan i vår interna hantering. Vi har 

inte heller rapport som sänds ut om hur många returer vi har fått in som ligger för hantering. 

 

Är ert affärssystem synkat med transportleverantörernas? 

SVAR: Nej.  EDI-filer skickas dagligen till respektive post distributör med mottagar 

information. 

 

Vad finns det för orsaker till returer som ni får in av kunderna? 

SVAR:  Orsakskoder med definition kan ses nedan: 

01: Hel postretur / vägrar hämta ut 

02: Hel postretur / paketet skadad 

03: Hel postretur / ofullständig/okänd/flyttad, finns inte – adress 

04: Hel postretur / distributör orsakat at ingen leverans gjorts 

05: Hel postretur / ej uthämtat 

06: Hel postretur / ingen förklaring från distibutör 

07: Retur från kund, men utan premien 

08: Hel retur / ej uthämtat postförskott (tillhör 05) 

09: Hel-, eller delretur . Kund returnerat utan någon förklaring om anledning. 

41: Produkt/premie saknas/fått fel = packningsfel. Högst 3 produkter felar. Fler än 3: kod 42 

42: Förväxlat/dubbelt pkt/för många produkter debiterade. Hämtat ut pkt och påstår ej beställt det. Saknar fler än 

3 prod i pkt 

43: Hela paketet förstört / produkter saknas pga paketet förstört under leverans (kund hämtat ut paket) 

44: Kosmetisk produkt trasig/defekt. Gått sönder i leveransen. (Ejtillverkn.fel) 

45: Kosmetisk produkt med bristande mekanism (t.ex pump/spray funkar dåligt).Ngt som kan åtgärdas vid 

tillverkningen. 

46: Kosmetisk produkt läckt ut p.g.a att korken öppnat sig eller produkt aldrig varit påfylld/halvfull 

(tillverkn.fel). 

47: Kosmetisk produkt.Andra problem.T.ex förpackning orsak till skada. Ex svetsningen på tub. 

74: Premie / self / icke kosmetisk produkt trasig när kund mottog den. Ex krossad mugg. 

76 :Premie / self / icke kosmetisk produkt annan defekt än trasig eller mekaniskt fel. Ex fläckar/hål på scarf 

/klädesplagg/väska. 

50: Felaktig / saknad enhet, felaktig saknad info / kampanjprog.fel. Missförstått något i 

erbjudandet/spel/fraktavgift /priser/premier/postförskott etc. 

51: Missnöjd med premie/self/icke kosmetisk prod.Ex fel storlek på plagg, såg finare ut på bild  

54: Missnöjd med ersatt premie / self / icke kosmetisk produkt 

56: Missnöjd med att produkt gått ur sortimentet (som ej levererats vid beställning). OBS 01, 05… 

60: Missnöjd med konsistensen på kosmetisk produkt 

61: Missnöjd med färgen på kosmetisk produkt 

62: Missnöjd med doften på kosmetisk produkt 

63: Kosmetisk produkt är onormal (konsistensen/färgen/luktar konstigt/dåligt) + kommentarer 

64: Kosmetisk produkt passar inte kunden, uppfyller inte förväntningarna (inget fel på prod) 

65:Kosmetisk produkt ineffektiv / håller ej (läppstift, edt, slimming produkter) 

66: Missnöje tycker det är svårt att använda kosmetisk produkt pga förpackningen 

67: Missnöjd med att kosmetisk produkt utgått ur sortimentet (har ej beställt ännu / avbruten ) 

68: Andra missnöje med kosmetisk produkt + lägg kommentar
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69: Allergisk irritation utan medicinsk /läkarbehandling 

75: Premie/self/icke kosmetisk produkt med mekaniskt fel.Ex paraply/klockans batteri/ blixtlås 

80: Vill ändra/avbeställa order 

 

Vad är det för orsaker som ligger bakom de helreturer som handeras av kundservice? 

SVAR: Helretur som hanteras av kundservice beror främst på: 

- Kod 03: Flyttat/okänd på adress och vi har fått ny adress i JOY. Eller kund 

har varit i kontakt med kundservice (kundkommentar i historiken). 

- Kod 02: Skadat pkt. 

- Kod 05: Om pkt har kommit i retur innan 14dgrs liggetid 

- Kod 42: Förväxlat/dubbelt pkt. 

- Kundservice hanterar även helretur där paketet är förbetalt (internetorder 

betald med kreditkort). 

Vilka åtgärder görs för varje kod? Tar kundservice kontakt med kunder som inte 

hämtat ut sitt paket? 

SVAR: De kunder som ej hämtat ut sitt paket (gäller Sverige, Norge, Danmark o Finland) får 

oftast ett brev med fråga om varför de ej hämtat ut och uppmanas att kontakta kundservice. 

Detta sker till viss del med automatik, då det finns inlagt på flera av våra länder att det ska gå 

ut ett sådant brev när helretur reggas. Det kan finnas vissa ärenden där vi inte sänder ut ngt 

brev, för att kundhistoriken visar ngt som talar mot detta. 

 

Kontaktar ni kunder som inte hämtat ut sina paket? 

SVAR: Ja, Brev 099 skickas ut till dessa när vi mottagit det outlösta paketet i retur. 
 

Vad innebär kod 09? 

SVAR: Kod 09 gäller de helreturer och delreturer där kunden inte meddelat oss någon orsak 

till returen. Utöver koder för helreturer finns det flertal koder som gäller för delreturer.  
 

Vad innebär helretur postförskott? 

SVAR: Postförskott innebär att kunden måste betala för hela paketet på utlämningsstället. 

Helretur postförskott loggas när kunden inte hämtat ut paketet som skulle betalas vid 

hämtning. 
 

Vad innebär helretur utan gåva? 

SVAR: Kunden har returnerat alla betalprodukter men ej returnerat premie/gåva/gratis 

produkter. 

Vad menas med skadad? 

SVAR: Varan eller emballaget är skadad under transport. 

 

Vad är det för skillnad mellan kod vägran och kod ej uthämtat? 

1. SVAR: Ingen skillnad. I båda fallen har kunden inte hämtat ut sitt paket. 
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Bilaga C – Returstatistik Sverige Privpak 

Customercontactreport 

Market Yves Rocher Sverige 

Distributor PRIVPAK 

Order media LETTER 

Date 2012-01-01 - 2012-12-31 

Head Code Description 
No 

ofcomplaints 

01 01 Completereturn/refused 2 

02 02 Completereturn/damaged 74 

03 03 Completereturn/address 39 

05 05 Completereturn/not claimed 4833 

06 06 Complete return/no explanation given from carrier 3 

07 07 Completereturnwhitout gift 7 

08 08 Full return Cash On Delivery 743 

09 09 Complete or partial return/ no explanation 47 

    5748 
      

Customercontactreport 

Market Yves Rocher Sverige 

Distributor PRIVPAK 

Order media PHONE 

Date 2012-01-01 - 2012-12-31 

Head Code Description 
No 

ofcomplaints 

02 02 Completereturn/damaged 11 

03 03 Completereturn/address 2 

05 05 Completereturn/not claimed 699 

07 07 Completereturnwhitout gift 1 

08 08 Full return Cash On Delivery 71 

09 09 Complete or partial return/ no explanation 13 

      797 
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Customercontactreport 

Market Yves Rocher Sverige 

Distributor PRIVPAK 

Order media VPI 

Date 2012-01-01 - 2012-12-31 

Head Code Description 
No 

ofcomplaints 

02 02 Completereturn/damaged 13 

03 03 Completereturn/address 26 

05 05 Completereturn/not claimed 2225 

06 06 Complete return/no explanation given from carrier 4 

07 07 Completereturnwhitout gift 1 

08 08 Full return Cash On Delivery 24 

09 09 Complete or partial return/ no explanation 5 

      2298 

 

Totalt skickade paket under 2012 

Skickade paket 2012   
     

Name Distributor Qty 

Yves Rocher Sverige Posten 84 695 

Yves Rocher Sverige Privpak 689 198 

    773 893 

 

  



 
 

D 

 

Bilaga D – Returstatistik Sverige Posten 

Customercontactreport 

Market Yves Rocher Sverige 

Distributor POSTEN 

Order media LETTER 

Date 2012-01-01 - 2012-12-31 

Head Code Description No ofcomplaints 

01 01 Completereturn/refused 20 

02 02 Completereturn/damaged 17 

03 03 Completereturn/address 23 

05 05 Completereturn/not claimed 411 

07 07 Completereturnwhitout gift 1 

08 08 Full return Cash On Delivery 84 

09 09 Complete or partial return/ no explanation 7 

    563 

Customercontactreport 

Market Yves Rocher Sverige 

Distributor POSTEN 

Order media PHONE 

Date 2012-01-01 - 2012-12-31 

Head Code Description No ofcomplaints 

01 01 Completereturn/refused 15 

02 02 Completereturn/damaged 16 

03 03 Completereturn/address 35 

05 05 Completereturn/not claimed 223 

06 06 Complete return/no explanation given from carrier 2 

07 07 Completereturnwhitout gift 1 

08 08 Full return Cash On Delivery 10 

09 09 Complete or partial return/ no explanation 7 

      309 
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Customercontactreport 

Market Yves Rocher Sverige 

Distributor POSTEN 

Order media VPI 

Date 2012-01-01 - 2012-12-31 

Head Code Description No ofcomplaints 

01 01 Completereturn/refused 4 

02 02 Completereturn/damaged 8 

03 03 Completereturn/address 52 

05 05 Completereturn/not claimed 121 

07 07 Completereturnwhitout gift 2 

08 08 Full return Cash On Delivery 1 

      188 
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Bilaga E – Returflöde Leveransschema 

 

  

20130405

Helreturer Delreturer Avisering

Leverans 

Helsingborg Kommentar

Sverige Posten HBG HBG dagligen

Sverige Privpak HBG HBG måndag, torsdag Önskemål -->Dimitri

Norge Bring HBG HBG torsdag fredag

Danmark Posten HBG HBG dagligen

Finland Schenker Åland Åland Åland

Finland Schenker Finland HBG HBG tisdag Önskemål -->Dimitri

Estland Schenker HBG Transcom, Estland onsdag Önskemål -->Dimitri

Returhanteringstid (enl. kundservice bör returhanteringen vara klar inom 14 dagar)

Lager Max 4 arbetsdagar

Kundservice Max 6 arbetsdagar

Returflöde
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Bilaga F – Ålderfördelning av kunder per land 

Sveige 

ÅLDERSGRUPPER VAD MAJ 2013 AKTIVA + PASSIVA 
       

Name Date Age category Actives Passives 

Yves Rocher Sverige 201305 UNIDENTIFIED 5 530 3 993 

Yves Rocher Sverige 201305 0-19 2 189 773 

Yves Rocher Sverige 201305 20-29 20 182 18 301 

Yves Rocher Sverige 201305 30-39 28 036 21 420 

Yves Rocher Sverige 201305 40-49 49 007 32 160 

Yves Rocher Sverige 201305 50-59 57 514 29 178 

Yves Rocher Sverige 201305 60-69 75 495 26 771 

Yves Rocher Sverige 201305 >70 72 634 23 668 

TOTAL SWEDEN     310 587 156 264 
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BILAGA G – Statistik på feedback från kund 2012 

Statistik för kod 17 och 18 per land under 2012 (brevet skickas inte ut i Estland)     

     

Kod 17: Feedback från kund varför inte hämtat ut sitt paket. Vill inte ha ombeställning. Ta 
bort krav på 100kr för ej utlöst paket.  

   

     

Sverige:  800 
Norge:  466 

Danmark: 1005 

Finland: 590 

     

     

Kod 18: Feedback från kund varför inte hämtat ut sitt paket. Vill ha ombeställning. Ta bort 
krav på 100kr för ej utlöst paket. 

   

     

Sverige:  1989 

Norge:  1138 

Danmark: 2914 

Finland: 1458 
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BILAGA H – Statistik på feedback från kund 

Motivering för ej utlöst paket av kunder som vill ha ombeställning 

Statistik för kod 17 per land under perioden  
2013-04-01 - 2013-08-19 med de nya underkoderna 
(brevet skickas inte ut i Estland)      
      
Kod 17 (1701 - 1799): Feedback från kund varför inte 
hämtat ut sitt paket. Vill inte ha ombeställning. 
Ta bort krav på 100kr för ej utlöst paket.      
      
Sverige:     

1701 Fick ingen avisering 28 
1702 Kundens adress felaktig 8 
1703 Sjuk/sjukhusvistelse 23 
1704 Ej hemma/utomlands 57 
1705 Har ej beställt något 11 
1706 Fått dubbelleverans 6 
1707 Utlämningsställe för långt bort 8 
1708 Fel utlämningsställe 6 
1709 Har avbeställt ordern 4 

1710 
Hade för få dagar att hämta ut 
paket 2 

1799 Andra motiveringar 43 

Total   196 

 

Motivering för ej utlöst paket av kunder som inte vill ha ombeställning 

Statistik för kod 18 per land under perioden  
2013-04-01 - 2013-08-19 med de nya underkoderna  
(brevet skickas inte ut i Estland)      
      
Kod 18 (1801-1899): Feedback från kund varför inte 
hämtat ut sitt paket. Vill ha ombeställning.  
Ta bort krav på 100kr för ej utlöst paket.     
      
Sverige:     

1801 Fick ingen avisering 99 
1802 Kundens adress felaktig 40 
1803 Sjuk/sjukhusvistelse 52 
1804 Ej hemma/utomlands 219 
1805 Utlämningsställe för långt bort 30 
1806 Fel utlämningsställe 15 
1807 För få dagar att hämta ut paket 61 
1899 Övriga motiveringar 80 

Total   596 



 

 


