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REKLAMATIONSHANTERING Steg 2 

Alla undersökningar i branschen, vare sig de är vetenskapliga eller ej, visar att kostnaderna är 
alldeles för höga. Vad som är normalt är inte heller absolut fastställt men man har estimerat 
att normal kostnad för reklamationshanteringen är 3 % av omsättningen minus moms. Man 
har också estimerat kostnaderna för reklamationshanteringen till 6-7 %. Skulle dessa 
kostnader vara korrekta är det dubbelt upp mot var en systematisk, organiserad, administrerad 
och planlagd reklamationshantering skulle ha kostat.  

Detta är steg 2 som är en mycket efterfrågad kurs efter steg 1 som är ett seminarium om fyra 
timmar och handlar dels, om Lathunden för reklamationshantering enligt Konsumentköplagen 
(KKL) och dels, om Lathunden för reklamationshanterings enligt Kosnuemttjänstlagen 
(KtjL). Det finns ett fyra timmars seminarium om ABM 07 också och den behandlas också i 
denna utbildning. Det handlar om fördjupade kunskaper och kunskaperna skall nu hamna på 
nivå ”kunna”. Man får nu tillräckligt med kunskaper för att delta i arbetet med att få ner 
reklamationskostnaderna. Målet är att man skall få ner reklamationskostnaderna med 1% som 
skall visa sig som resultatförbättring på sista raden före skatt i resultaträkningen. Det har visat 
sig att det är ett enkelt mål att uppnå bara genom att ersätta vissa generösa goodwill-lösningar 
med genomtänkta, beräknade och lösningar som bygger på parternas rätt och skyldigheter vid 
reklamationer.  

Denna kurs ingår också i projektet ”Minska läckaget”. Detta är ett projekt där vi beräknar 
ROI och går över hela organisationen, där alla deltar i ett projekt som skall ge pay-back i form 
av synlig och mätbar resultatförbättring. Det gäller alla kostnader som man drar på sig efter 
man sålt varan. Det gäller att behålla det täckningsbidrag som man fick vid försäljningen. 

.  

Projektplan: 

1. Uppstartmöte: Fysiskt och distansmöte 

Handlar om att presentera projektet med förväntningar, mål/målsättning och 
organsation. 

2. Självstudier e-learning ”Reklamationshantering Steg 2” 



Här skall alla projektdeltagare själva ta sig egenom utbildningen och ta sig igenom de 
teorier och frågor som följer varje avsnitt. Deltagaren kommer inte vidare i kursen för 
än han klarar kunskapstestet efter varje avsnitt. 

3. 3 st ERFA-möten. Alla kommer att kallas till möten via distans där varje möte tar max 
2 timmar. Under dessa möten utbyter man erfarenheter och tar fram bra exempel och 
följer upp om man fått tillräcklig information och kunskap för att klara sin del av 
målet. 

 

Kursen Reklamationshantering steg 2 innehåller och behandlar leveransförseningar, 
transportskador, administrativa fel, konstruktionsfel, skador, felbeställningar, 
anbud / accept metoden, Allmänna Reklamationsnämnden, rättsliga förfaranden, 
varu-/ och leveranskontroller. 

Kursen är upplagd så att alla exempel är verkliga fall från branschen, som alla känner 
igen sig i. 

Kursen är initierad av förbundet Byggmaterialhandlarna och författad och skriven av 
Sten Folkesson, förbundsjurist. 

Tid 

Kursen är upplagd så att den rekommenderade tiden uppskattas till 8 timmar. 

Det är individuellt men man rekommenderas att verkligen noga läsa och förstå kursen 
för att man skall kunna arbeta efter den kunskapen man fått. 

I projektet ”stoppa läckaget” är den rekommenderade tiden 18 timmar inklusive 8 
timmar ”Reklamationshantering steg 2”. 

Teknik:  

För e-learning kurssen skall man ladda hem ett program som man sedan använder för 
at gå igenom kursen. Denna nedladdning måste finnas på varje dator som används för 
den kursen. Därefter behöver man också ha anslutning till nätet. 

  



 

För distans mötena (ERFA) kommer man 
att behöva en dator, hörlurar och kanske en 
kamera. Man får en inloggning för att ta 
sig in på mötet på den tiden man blivit 
kallad via nätet. Mötet pågår i realtid.  

Mötet leds av mentor, lärare eller annan.

 

Kursansvarig 

 Förbundsjuristen för Byggmaterialhandlarna Sten Folkesson. 

Materialet kommer från erfarenheter efter lång tid som förbundsjurist. 

 

 

 

 

 

 

Adress 

Nubit AB 
Flädie kyrkvag 27 
237 91 Bjärred 
Tel: 070- 2707410 
Mail: sten@nubit.se 
 

Anmälan 
Maila namn på deltagaren/-arna, ange företag, mailadress till var och en, samt 
telefonnummer.   
   


