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Definitionslista	  
Tabell 1. Definitionslista 

Click & Collect Innebär att kunden beställer produkten online men hämtar 
ut i företagets fysiska butik (Fallföretag 1:s hemsida, 
2019).   
 

Collect in store  Samma betydelse som Click & Collect (Fallföretag 2:s 
hemsida, 2019).  
 

Corporate Social 
Responsibility (CSR) 

“Corporate Social Responsibility, CSR, är företags svar 
på hållbar utveckling.” (Björklund, 2012 s. 75).  
 

Fyllnadsgrad Visar hur väl de resurser som finns till förfogande 
utnyttjas, till exempel gällande lastbärare, transportmedel 
eller transportförpackningar (Björklund, 2012). 

Ledtid (Leveranstid) Den tid det tar från det att ordern läggs till det att 
leveransen är mottagen (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 
2013).  
 

Mina sidor  Är en egen sida på företags hemsida där konsumenten kan 
logga in och se sina köp, returer, personuppgifter och 
liknande information (Fallföretag 2:s hemsida, 2019).   
 

Supply chain 
management  

Ett samlingsbegrepp för planering och styrning som rör 
flera olika delar av verksamheten (Oskarsson, Ekdahl & 
Aronsson, 2013). 
 

Tredjepartslogistiker  Företag som tar över hela ansvaret för transporterna och 
sköter dem för andra företag (Oskarsson, Ekdahl & 
Aronsson, 2013).  
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Sammanfattning	   
Titel: Fri retur – Bakslag för hållbarhetsarbetet i e-handeln.  

En kvalitativ studie om hur företag inom modebranschen kan använda Corporate Social 

Responsibility i frakt- och returneringsproblematiken 

 

Författare: Sara Jönsson och Josefine Nilsson  

 

Handledare: Ramsin Yakob  

 

Bakgrund: E-handeln inom modebranschen fortsätter att öka och bidrar till att 

konkurrensen hårdnar. Även mängden returer ökar och samtidigt ökar kraven på en hög 

leveransservice hos kunderna, vilket belastar returprocessen samt bidrar till en sämre 

miljö med ökade transporter och mer materialförbrukning. Det här blir således både en 

kostnadsfråga och en hållbarhetsfråga som företag verksamma inom e-handeln behöver 

beakta för att fortsatt profilera sig som hållbara. 

 

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur Corparate Social Responsibility 

kan användas inom E-handelns frakt- och returneringspolicys inom modebranschen.  

 

Genomförande: Den här studie har en kvalitativ forskningsdesign. Genom en 

flerfallsstudie med fyra fallföretag och en branschorganisation har det empiriska 

materialet bidragit till uppfyllelse av studiens syfte.  

 

Slutsats: För att företagen ska fortsätta vara lönsamma och profilera sig som hållbara 

behöver dem vägleda konsumenterna till bättre beslut genom att kommunicera 

returprocessens påverkan. Företagen behöver därmed ta ett ytterligare ansvar för den 

påverkan som deras verksamhet ger upphov till. På så sätt kan CSR användas inom frakt- 

och returneringspolicyn, där företagen driver en hållbar utveckling samt visar på deras 

ansvarstagande.  

 

Nyckelord: Frakt- och returnering, Corporate Social Responsibility, E-handel, 

modebransch, leveransservice och ansvarstagande. 
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Abstract	  	  
Title: Free returns – A setback for the sustainability work within the E-commerce.  

A qualitative study of how companies in the fashion industry can use Corporate Social 

Responsibility to handle the problems within the delivery and return policies.  

 

Authors: Sara Jönsson och Josefine Nilsson 

 

Supervisor: Ramsin Yakob  

 

Background: E-commerce in the fashion industry continues to increase and contributes 

to a higher degree of competition. The amount of returns is also increasing and at the 

same time the demands for a high delivery service among customers increases. This is 

burdening the return process and contributing to a poorer environment with increased 

transports and more material consumption. Eventually, this becomes both a question 

about cost issue and a sustainability issue that the companies in E-commerce needs to 

consider in order to continue profile themselves as sustainable.  

 

Aim: The purpose of the study is to increase the understanding of how Corporate Social 

Responsibility can be used in the E-commerce delivery- and return policies, in the fashion 

industry.  

 

Design: This study has a qualitative research design. Through a multiple case study with 

four case companies and one organization the empirical material has contributed to 

fulfilling the purpose of the study.  

 

Conclusion: In order for the companies to continue to be profitable and to be able to 

profile themselves as sustainable they need to communicate the impact of the return 

process. This in order to guide the consumers to make better decisions. The companies 

therefore need to take additional responsibility for the impact that their business gives rise 

to. In this way CSR can be used within the delivery- and return policy, where the 

companies drive sustainable development and demonstrate their responsibility.  

 

Key words: Delivery- and return, Corporate Social Responsibility, E-commerce, fashion 

industry, deliveryservice and accountability. 
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  

Den svenska handeln står inför ett paradigmskifte och mängden varor som köps online 

ökar (Björklund, 2012). Under 2017 växte den svenska e-handeln med närmare 16 % och 

de främsta skälen till att svenskarna handlade på nätet var pris, utbud och bekvämlighet 

(Postnord, 2018). Samma år startades 2173 nya e-handelsbutiker i Sverige vilket är en 

ökning med 825 % jämfört med 10 år tidigare (E-handel, 2018). Konsumenternas krav 

och förväntningar har ökat till följd av digitaliseringens frammarsch samtidigt som det 

traditionella provrummet i butik har fått konkurrens av nya sätt att prova och söka 

information om produkten (Postnord, 2018). Vid köp online har konsumenten varken 

möjlighet att se eller prova produkten före leverans, vilket medför att mängden returer 

ökar (Björklund, 2012). Vidare ställs allt högre krav på enklare frakt- och 

returneringsmöjligheter från konsumenterna (Postnord, 2017). Till konsumenternas 

fördel finns det en svensk lagstiftning, lagen om distansavtal och avtal utanför 

affärslokaler, som ger konsumenten rätt att returnera sina varor inom 14 dagar oavsett 

vilken anledning som ligger till grund för returen. Det är sedan upp till varje näringsidkare 

att själva bestämma huruvida det ska ta betalt för returfrakt eller inte (Sveriges riksdag, 

lag 2005:59). Cullinane (2009) skriver i en artikel att konsumenter har en förmåga att 

beställa flera variationer av plagg då de är medvetna om möjligheten till returnering. Detta 

förekommer särskilt i kläd- och skobranschen där varornas passform är väsentlig för 

konsumenten vilket gör att en stor mängd returneras (ibid).  

 

Kunder som returnerar produkter står för en större andel av den totala försäljningen 

(Hellström, Hjort, Karlsson & Oghazi, 2017; Postnord, 2018). På kort sikt bidrar dem till 

ökade hanteringskostnader men är på lång sikt i genomsnitt nästan dubbelt så lönsamma 

som kunder som inte returnerar produkter (ibid). Därmed ses det inte alltid som en negativ 

faktor att erbjuda gratis returer då det på lång sikt kan skapa ökad lönsamhet (Hellström 

et al., 2017). Konsumenter kan uppleva en viss risk med att beställa hem varor från nätet 

(Rogers, Lambert, Croxton & García-Dastugue, 2002) men om konsumenten vet om att 

köpet kan ångras, ökar chansen att hen genomför köpet (Banker, 2011). E-handelsföretag 

som erbjuder generösa returvillkor kan således få en viktig konkurrensfördel 

(Mukhopadyay & Setoputro, 2004) och konsumenter kan uppleva en lägre risk vid köpet 

samt en ökad tillit till företaget (Rogers et al., 2002; Hellström et al., 2017; Postnord, 
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2018). Sammanfattningsvis gör detta returpolicyn till en viktig balansakt för e-handlare 

där en generös returpolicy värdesätts för att behålla kunder samtidigt som det finns en 

strävan efter att minimera returer och de kostnader som det innebär (Hellström et al., 

2017).  

 

1.2	  Problematisering	  

Björklund (2012) menar att företags svar på hur de driver en hållbar utveckling i sin 

verksamhet är deras arbete med Corporate Social Responsibility (CSR). Dessutom har 

konsumenters kunskap om ekologisk påverkan ökat och gjort att företag förväntas 

redogöra för den miljöpåverkan deras verksamhet ger upphov till (Parment, 2015). Vidare 

menar Björklund (2012) att konsumenternas ökade efterfrågan också drivit på företagens 

frivilliga arbete med hållbarhetsfrågor. Det argumenteras även för att det finns en 

koppling mellan CSR och konkurrensfördelar, vilket har gjort att CSR har fått ökad 

betydelse (Waddock & Smith 2000; Porter & Kramer 2002; Dobers 2010). I en studie 

gjord av Svensk Handel (2013) visas att endast sju av tio företag inom detalj- och 

partihandeln arbetar med CSR-frågor. Den främsta anledningen till arbetet från 

företagens sida är att stärka varumärket och bidra till en hållbar utveckling (Ottosson & 

Parment 2014). Samtidigt som företag som väljer att inte arbeta med CSR-frågor tappar 

en viktig konkurrensfördel eftersom hållbarhet och ansvarsfullt företagande har blivit en 

hygienfaktor, en grundförutsättning, för många företag (Svensk Handel, 2013; Ottosson 

& Parment, 2014). 

  

Idag lockar vissa företag sina kunder med fri frakt och fria returer. Fraktprocessen är å 

andra sidan okänd för många konsumenter, då de varken ser komplexiteten, kostnaden 

eller den miljöpåverkan som processen innebär (Cullinane, 2018). Vilken 

returneringspolicy som kunderna ska erbjudas, kan företag både se som en kostnad eller 

som något konkurrenskraftigt (Mollenkopf, ur Hjort, 2010; Hellström et al., 2017). Vidare 

bidrar de ökade returerna till ett ökat antal transporter och i vissa fall skickas till och med 

produkterna till lågkostnadsländer för att kostnaderna av returhanteringen ska hållas nere 

(Cullinane, 2018). En annan nackdel är den låga fyllnadsgraden i transporterna som 

innebär att mycket luft fraktas, något som är både kostsamt för företagen och dåligt för 

miljön (Björklund, 2012; Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). Det kan bero på att 

företagen tvingas till allt fler varierande sändningsstorlekar och ökade leveransfrekvenser 
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på grund av konsumenternas ökade krav på snabbare leveranser (Björklund, 2012). En 

annan orsak kan vara att förpackningarna måste anpassas till kundens specifika order 

(ibid) och om produkterna inte packas tätt optimeras inte fyllnadsgraden (Oskarsson, 

Ekdahl & Aronsson, 2013). Företagen vill och behöver hålla nere kostnaderna samtidigt 

som varorna levereras i förpackningar som ofta är större än nödvändigt och många gånger 

fylls tomrummet med papper eller plast (TV4-Nyheterna, 2019). I e-handeln idag finns 

det inte ett informationskrav om plastpåsars miljöpåverkan som det sedan 2017 har 

funnits i butiker. Skillnaden är att i butik kan konsumenten själv avgöra om hen vill köpa 

en påse eller inte (Sveriges riksdag, förordning 2016:1041). Problemet är 

att konsumenterna själva inte kan välja förpackning vid onlineköp idag och att varan 

måste fraktas i något (Lindh, 2017).  

 

Det har sedan tidigare studerats hur effektiviteten kan ökas i returhanteringen i ett svenskt 

klädesföretag (Hjort, 2010). Forskning om frakt- och returvillkorens påverkan på företags 

lönsamhet har också gjorts av Hellström et al. (2017). Det finns även olika kvantitativa 

studier som berör hur företag kan optimera sina returprocesser (Mukhopadhyay & 

Setoputro, 2004; Choi, Li & Yan, 2003) samt hur pengar kan sparas genom en god 

hantering av Reverse Logistics (Rogers & Tibben-Lembke, 2001). Trots ett flertal studier 

inom området har företagen ett fortsatt problem att hantera kostnaderna som 

returhanteringen innebär (Postnord, 2018). Det finns också kvalitativa studier på hur 

processen Return Management fungerar (Rogers, Lambert, Croxton & García-Dastugue, 

2002; Mollenkopf, Russo & Frankel, 2007) men det styrverktyget har inte satts in i den 

svenska modebranschen och kopplat till CSR. Vidare finns det forskning på den 

framväxande e-handeln och dess påverkan på miljön (Cullinane, 2009). Samtidigt som 

det finns flera studier kring olika hållbarhetsaspekter i modebranschen (de Brito, Carbone 

& Blanquart, 2008; Caniato, Caridi, Crippa & Moretto, 2012). Branschen är i förändring, 

och flertalet forskare har belyst vikten av vidare forskning inom e-handel och 

konsumenternas förändrade köpbeteende (Cullinane, 2009; Hjort et al., 2013; Hellström 

et al., 2017). Därmed saknas det forskning om hur CSR kan användas i frakt- och 

returneringspolicys hos svenska modeföretag vilket gör det till ett intressant område att 

studera.  
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Problemet med de ökade returerna är att de påverkar företagens kostnader samtidigt som 

miljön påverkas i form av ökade utsläpp vid transporterna och ökad användning av 

naturresurser vid valet av emballage (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). Å ena sidan 

är det konsumtionen som skapar den här påverkan där konsumenterna anses bära ett stort 

ansvar (Björklund, 2012). Å andra sidan anser Ottosson och Parment (2014) att 

konsumenten inte alltid tar det “bästa” beslutet och företagen bör ta ett visst ansvar för att 

vägleda konsumenten till ett bättre beslut. Det är emellertid ett flertal aktörer som är med 

och påverkar ett företags hållbarhetsarbete och det är inte alltid tydligt vem som är 

ansvarig för utvecklingen av de logistiska hållbarhetsaspekterna (Björklund, 2012). 

Frågan är hur länge företag kan erbjuda generösa frakt- och returneringsvillkor utan att 

äventyra deras trovärdighet i sitt CSR-arbete, något som dessutom är en viktig del för att 

vara fortsatt konkurrenskraftiga på marknaden?  

 

1.3	  Syfte	  

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur Corparate Social Responsibility kan 

användas inom E-handelns frakt- och returneringspolicys inom modebranschen.  

 

1.4	  Frågeställningar	  

•   Hur kan företagen utnyttja det hållbarhetsarbete som bedrivs i verksamheten idag, 

till att utveckla en frakt- och returneringspolicy som genomsyras av CSR? 

 

•   På vilket sätt upplever företagen att frakt- och returneringspolicyn behöver 

förändras i framtiden för att möjliggöra ett mer hållbart konsumtionsbeteende som 

gynnar både företagen, människan och miljön?  

 

1.5	  Avgränsningar	  

I den här studien kommer enbart e-handelsföretag som är grundade samt verksamma i 

Sverige att studeras och studien kommer avgränsas till att enbart behandla 

modebranschen. Vidare kommer studien endast att fokusera på förhållandet mellan 

slutkonsumenten och e-handelsföretagen vilket gör att tredjepartslogistiker inte kommer 

att studeras. Ovanstående hade givit ytterligare djup till studien men för att nå ett relevant 

resultat har vi valt att inte beakta detta.  
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1.6	  Målgrupp	  och	  tänkt	  bidrag	  	  

Den här studien riktar sig framförallt till företag som är verksamma, eller planerar att bli 

verksamma, inom modebranschen och har en frakt- och returhantering. Målgruppen 

innefattar också företag som arbetar med hållbar utveckling och vill applicera det i sin 

frakt- och returneringspolicy för att fortsätta värna om miljön och samhället vi lever i 

idag.  

 

Vår ambition är att de företag som tar del av studien ska få en ökad förståelse om hur 

CSR kan användas i deras frakt- och returneringspolicy. Vi vill även att studien ska bidra 

till att företagen utvärderar hur de, tillsammans med sina intressenter, kan utveckla sitt 

ansvarstagande inom frågan för att driva på en mer hållbar utveckling.  

 

För studenter och akademiker som har en relation till företagsekonomisk utbildning 

hoppas vi väcka ett intresse och en medvetenhet om hur hållbar utveckling i ett företag 

kan vara avgörande för fortsatt konkurrenskraft samt lönsamhet. Vi vill också inspirera 

till vidare forskning inom området då modebranschen är i konstant förändring.  

 

Studiens tänkta bidrag är att lyfta frakt- och returneringsproblematiken som finns i den 

framväxande e-handeln. Det har blivit en hygienfaktor för företagen att arbeta med 

hållbarhet (Ottosson & Parment, 2014). De svenska konsumenterna ställer allt högre krav 

på enklare frakt- och returneringsmöjligheter samtidigt som det innebär ökade kostnader 

för företagen (Postnord, 2018). Det finns sedan tidigare flertalet studier om frakt- och 

returneringsprocesser och även studier på hur miljön påverkas av e-handeln och 

modebranschen. Vi som författare vill således fylla den luckan som finns om hur CSR 

kan användas i frakt- och returneringspolicys, inom e-handeln i den svenska 

modebranschen.  
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1.7	  Disposition	  

Nedan följer en kort beskrivning av respektive kapitel i studien, detta för att ge läsaren en 

överblick över studiens innehåll.  

 

1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till ämnet för att sedan övergå i den 

problemdiskussion som ligger till grund för studien. Därefter presenteras studiens syfte, 

frågeställningar och vilka avgränsningar som gjorts. Avslutningsvis redogörs det för 

vilken målgrupp studien riktar sig till och det tänkta kunskapsbidraget samt den här 

dispositionsföreteckningen.  

 

2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med en genomgång av Corporate Social 

Responsibility med fokus på företagens relation till hållbar utveckling och transparens 

mot deras intressenter. Därefter introduceras logistiska aspekter som är kopplade till 

frakt- och returneringsprocessen. I slutet av kapitlet görs en konceptualisering av 

referensramen där författarnas tolkning av teoriernas förhållande till studien redogörs och 

hur det kommer ligga till grund för analyskapitlet.  

 

3. Metod  

Kapitlet inleds med en presentation av studiens vetenskapliga förhållningssätt, dess 

forskningsstrategi, forskningssynsätt och forskningsdesign. Därefter presenteras hur 

studiens data har samlats in. Avslutningsvis diskuteras studiens kvalitet och de etiska 

principer som tagits i beaktning under studiens genomförande.  

 

4. Empiri 

Det empiriska materialet som samlats in under studien presenteras separat i kapitlet. 

Avsnitten är indelade utefter studiens medverkande fallföretag och avslutas med den 

branschorganisation som också träffats under studiens gång.  
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5. Analys  

Analysen presenteras utifrån de framarbetade teman som berör Corporate Social 

Responsibility, logistiska aspekter och avslutningsvis returer. Det är här som det 

empiriska materialet kopplas samman med den teoretiska referensramen. 

 

6. Avslutning 

Det avslutande kapitlet inleds med en slutsats där det redogörs för vad vi som författare 

har kommit fram till under studien. Här presenteras också studiens kunskapsbidrag och 

förslag till framtida forskningsområden. 
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2.	  Teoretisk	  referensram	  

2.1	  Corporate	  Social	  Responsibility	  	  	  

2.1.1	  Corporate	  Social	  Responsibility	  bakgrund	  och	  betydelse	  idag	  	  

Genom tiden har definitionerna på CSR varit många och skilt sig åt (Dalhsrud, 2008; 

Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Howard R. Bowen (1953) anses ha lagt grunden 

för konceptet CSR redan under 1950-talet då han gav ut boken Social Responsibility of a 

Business man. Enligt Montiel (2008) är Carrolls version av CSR från 1979 den mest 

citerade definition. Senare utvecklade Carroll (1991) en modell som visar fyra olika 

grundpelare: filantropiskt, etiskt, juridiskt och ekonomiskt ansvar. Oavsett hur CSR 

definieras, och i brist på en entydig definition, skapas olika tolkningar men det centrala 

är emellertid att företag måste förstå att deras ansvar växer och förändras över tid 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2015). I slutändan är det inte ett företags definition som 

är avgörande, utan det handlar om vilket ansvar företaget tar gentemot sina intressenter 

(ibid). Björklund (2012) menar att CSR också handlar om det frivilliga ansvarstagandet 

för en renare miljö och ett bättre samhälle. Etiketten CSR har dessutom fått konkurrens 

på sistone av hållbart företagande, eller den engelska versionen sustainability, men 

oavsett etikett kan det konstateras att det har fått ökad relevans under de senaste två 

decennierna (Grafström, Göthberg & Windell, 2015).  

 

Idag är det bakomliggande syftet med CSR att det ska verka för företagens, ekonomins 

och samhällets intresse. Det handlar om att ta ansvar för företagets intressenter och 

förvalta företagets finansiella ställning, att inte tära på jordens resurser allt för mycket på 

lång sikt samt att vara en god samhällsmedborgare mot sina intressenter 

(Europakommissionen, 2019). Vidare menar Björklund (2012) att arbetet med CSR är 

företagens svar på hur de driver fram en hållbar utveckling i deras verksamhet.  
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Det finns många tolkningar av begreppet CSR men det är EU-kommissionens definition 

som oftast används i praktiken (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Vidare lyder 

definitionen av hållbar utveckling från Brundtlandkommissionen “En hållbar utveckling 

är en utveckling som möter nutida behov utan att äventyra förmågan för framtida 

generationer att möta sina egna behov” (Förenta nationerna, 1987). De här två 

definitionerna kommer att ligga grund till hur vi som författare har valt att tillämpa CSR 

på i den här studien. Vi som författare kommer således se CSR som Björklund (2012) 

beskriver det;  

 

“Corporate Social Responsibility, CSR, är företags svar på hållbar 
utveckling”. (Björklund, 2012 s. 75) 

 

	  

2.1.2	  Företags	  relation	  till	  hållbar	  utveckling	  	  

Det är av stor vikt att företag tar ansvar för de resurser av jordens tillgångar som de 

förbrukar och för vad de orsakar genom deras produktion samt övriga verksamhet (Kotler 

1972; Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). I en studie av Porter och Van der Linde 

(1995) diskuteras företagens syn på miljön och hur det i början av 1990-talet fortfarande 

enbart sågs som en kostnad för företaget att agera på ett mer miljövänligt sätt. Idag har 

företags arbete med hållbarhetsfrågor blivit ett grundläggande krav, en hygienfaktor 

(Ottosson & Parment, 2014). Att arbeta med hållbarhet innebär även att företagen bör ta 

ett visst ansvar för att konsumenten inte alltid tar det “bästa” beslutet, företagen behöver 

därmed hjälpa och vägleda konsumenten i vissa fall att ta bättre beslut (ibid). Företags 

hållbarhetsarbete påverkas också av den ökade informationsspridningen som sker i 

dagens samhälle (Björklund, 2012).  

 

Utöver de lagkrav som finns gällande miljö, kan företag ta ett utökat miljöansvar (SIS, 

2005). Detta innebär att företagen utan några lagstadgade krav från staten, frivilligt tar 

sitt ansvar för att arbeta mot ett hållbart samhälle (Grankvist, 2012; Björklund, 2012). Att 

arbeta hållbart innebär att hushålla med de knappa naturresurser som finns och minimera 

den negativa miljöpåverkan som ett företags verksamhet ger upphov till (Oskarsson, 

Ekdahl & Aronsson 2013). Björklund (2012) menar att hållbarhet inom den ekonomiska 
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aspekten däremot handlar om att tänka långsiktigt och att inte lockas av kortsiktiga 

vinster. Även att effektivisera flöden, och prestera på en bra nivå till låga kostnader, är 

önskvärt för att ge en ökning till företags lönsamhet (ibid). Vidare beskriver Björklund 

(2012) grunden i social hållbarhet som arbetsregler och arbetsförhållande, mänskliga 

rättigheter, samhällsutveckling och produktansvar. Oskarsson, Ekdahl och Aronsson 

(2013) menar att i en logistisk arbetssituation kan det sociala ansvarstagandet innebära 

att företag säkerställer att arbetsvillkoren i lågkostnadsländer är bra och att hanteringen 

av paket, som ofta kan vara tunga och otympliga, underlättas. Det här kan göras genom 

att exempelvis arbeta för en mer ergonomisk arbetssituation där arbetsmiljön för det 

anställda blir bättre (ibid). Ett exempel på det kan vara att informera sina kunder om deras 

val av produkter eller ta ett miljömässigt ansvar för sin produktion (Grafström, Göthberg 

& Windell, 2015).  

 

2.1.3	  Transparens	  mot	  företags	  intressenter	  	  

I samband med att informationsflöden började spridas allt snabbare i världen ökade 

företagens krav på transparens då skandaler och kritik mot företag spreds allt fortare, det 

gick inte längre att dölja saker och ting för sin omvärld (Grafström, Göthberg & Windell, 

2015). Det är därför av stor vikt att företagen har ett transparent arbetssätt och att de på 

ett tydligt sätt kommunicerar till sina intressenter hur de arbetar med CSR-frågor för att 

vara ett hållbart företag (Grafström, Göthberg & Windell, 2015; Ottosson & Parment, 

2014). Idag arbetar de flesta västerländska storföretag med CSR-aktiviteter där syftet 

främst är att skydda deras rykte och image från att skadas samt undvika att bli anklagade 

för att bedriva produktion på ett ohållbart sätt (Welford, 2010). Ökad vikt har även givits 

till CSR då det argumenteras för att det finns en koppling mellan CSR och 

konkurrensfördelar (Waddock & Smith 2000; Porter & Kramer 2002; Dobers 2010).  

 

Enligt Björklund (2012) finns det flera olika intressenter som påverkar samt driver 

företags hållbarhetsarbete och som kan göra ett hållbarhetsarbete ekonomiskt 

fördelaktigt. Genom att tydliggöra vilka intressenter som är relevanta och som har en 

avgörande roll för företagets verksamhet kan det hjälpa företag att anpassa sig efter 

förändringar som sker i dess omvärld (Freeman, 1984). Det är inte enbart företag som är 

ansvariga för att styra utvecklingen mot att bli mer hållbar utan ansvaret vilar på flera 

aktörers axlar (Björklund, 2012). Konsumenter anses också bära på ett stort 



13 

hållbarhetsansvar eftersom det är konsumtionen som skapar en stor miljöpåverkan. 

Ytterligare aktörer som påverkar utvecklingen av hållbarhetsarbetet är myndigheter och 

beslutsfattare som genom olika styrmedel kan sätta ramar för att politiska mål uppnås. 

Genom att arbeta proaktivt och själva driva på hållbarhetsutvecklingen kan företag skapa 

konkurrensfördelar gentemot andra företag (ibid). Grankvist (2012) menar att det länge 

har pågått diskussioner om vilken grad av ansvar företag har och att det inte går att frångå 

att företags huvudsyfte är att tjäna pengar. I viss mån behöver företag ta sitt ansvar men 

de måste fortfarande tjäna in tillräckligt med pengar för att överleva på lång sikt (ibid).   

 

Idag talas det om vikten av att hållbarhetsredovisa, hur det har utvecklats till en fråga om 

vad och hur det ska redovisas, istället för huruvida företaget ska hållbarhetsredovisa eller 

inte (Frostenson & Helin, 2018). Det grundläggande i hållbarhetsredovisning är 

transparens mot intressenter och det har därmed gjort redovisningen till ett verktyg för 

företagen (ibid). Den här öppenheten är numera ett krav på företagen samt deras 

ansvarstagande och kommunikation av deras arbete mot intressenterna (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2015). Vidare menar författarna att kommunikationen kan ske 

genom en rad olika kanaler, exempelvis i produktinformation, via sociala medier och i 

hållbarhetsrapporter (ibid).  

 

2.2	  Logistiska	  aspekter	  

2.2.1	  Leveransservice	  och	  konkurrensfördelar	  	  

Logistik handlar, förenklat uttryckt, om att kunden ska få önskad produkt på rätt plats, i 

rätt tid och till rätt kostnad (Björklund, 2012). Det innebär också att kombinera låga 

kostnader med hög leveransservice (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). På 1960-talet 

innebar det logistiska begreppet i princip transporter, lagring och hantering (ibid). 

Definitionen har utvecklats över tid och det beror troligen på ökad konkurrens på grund 

av globaliseringen, kortare livscykel hos produkter och mer krävande konsumenter 

(Hjort, 2013). Enligt Björklund (2012) handlar det inte om att enbart möta kunders behov, 

utan att överträffa dessa, vilket har gjort kunden och marknaden till en central del inom 

logistiken. I kopplingen mellan logistik och marknadsföring har logistiken blivit en 

nyckelfaktor och en grundförutsättning, vilket möjliggör strategiska drag på marknaden 

som kan generera konkurrensfördelar samt ökad lönsamhet (ibid). När kunder köper 

produkter ställer de krav på att varorna ska levereras kompletta, i rätt tid och till rätt plats 
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samt att kostnaden för produkten ska vara låg (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). 

Storhagen (2003) konstaterade redan i början på 2000-talet att e-handel och logistik inte 

utvecklats i takt med varandra, något som beror på att logistikens betydelse har 

underskattats samtidigt som det inte har funnits tillräckligt bra logistiklösningar 

utvecklade. Enligt Björklund (2012) har stora förändringar gjorts i logistiksystemet till 

följd av att handeln på nätet ökat.  

 

Företag kan utveckla konkurrensfördelar om de skapar erbjudanden som ger mer värde 

än sina konkurrenters (Parment, 2015). Många företag genomför omvärldsanalyser som 

ligger till grund för ett proaktivt arbete där hållbara konkurrensfördelar kan skapas när 

organisationen omsätter detta till innovativa lösningar. Oavsett hur företag försöker skapa 

konkurrensfördelar är det viktigt att hitta en balans mellan kundorientering, 

konkurrensorientering och företagets styrkor samt förmågor (ibid). Idag har 

kundanpassning och flexibilitet blivit en viktig konkurrensfaktor (Storhagen, 2003; 

Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). Kundanpassning innebär enligt Storhagen (2003) 

företags förmåga att leva upp till kundens önskemål och flexibilitet syftar till hur väl 

företag kan anpassa sig till förändrade förutsättningar. Det är viktigt att ha en hög grad av 

flexibilitet i logistiken för att ha möjlighet att erbjuda kundanpassningar, som exempelvis 

kan vara att konsumenten vill ha en kortare leveranstid, snabbare transport eller ett annat 

emballage (Björklund, 2012; Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). Detta delvis på 

grund av att produkternas livslängd har blivit kortare (Christopher & Peck, 2003; 

Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013).  

 

Leveransservice är ett samlingsnamn för alla de begrepp som är kopplade till att kunder 

upplever en bra service i deras leveransprocess (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). 

Vidare menar författarna att det i slutändan alltid är konsumentens upplevelse av 

leveransservicen som är det väsentliga. Å andra sidan ökar en hög leveransservice i regel 

också kostnaderna vilket gör det till ett svårbedömt område (Storhagen, 2003). 

Leveranstid och leveranspålitlighet är två av elementen i leveransservice där det förra 

syftar på den tid det tar från det att ordern läggs till det att leveransen mottas. 

Leveranspålitlighet innebär hur tillförlitligt det är att ordern kommer inom utlovad tid. 

Det kan vara värdefullt för företag att utvärdera om konsumenterna verkligen kräver 

snabb leverans eller om det snarare är leveranspålitligheten som värdesätts (Oskarsson, 

Ekdahl & Aronsson, 2013). Enligt Storhagen (2003) har det skett en tydlig utveckling där 
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leveranspålitligheten blivit viktigare på bekostnad av leveranstiden och hävdar att det 

spelar ingen roll om varan kommer snabbt eller inte. Det viktiga är att den kommer på 

utsatt tid, varken tidigare eller senare (ibid).  

 

2.2.2	  Hållbarhetsaspekter	  	  

Det uppstår en miljöpåverkan i alla delar av ett logistiksystem men det är ofta 

transporterna som hävdas vara de minst hållbara (Björklund, 2012). Traditionellt sett har 

det varit varuägarnas eller logistikföretagens ansvar att arbeta hållbart och de har beskyllt 

varandra för att inte ta sitt ansvar. Varuägarna anser att det är logistikföretagens uppgift 

att minska miljöpåverkan då det är i deras verksamhet som påverkan uppkommer medan 

logistikföretagen anser att det är varuägarnas leveransservice som är orsaken till den 

negativa påverkan (ibid). I Sverige står transporter för ungefär en tredjedel av de 

växthusgaser som släpps ut och inrikes godstransporter är en stor orsak till detta 

(Naturvårdsverket, 2018). Genom att använda samlastning kan de företag som har 

centraliserad lagerhållning och geografiskt spridda kunder ta ett större miljömässigt 

ansvar. Det möjliggör nämligen att gods från flera företag kan samlas in och lastas om 

hos logistikföretagen, för att nå en hög fyllnadsgrad även på långa sträckor (Oskarsson, 

Ekdahl & Aronsson, 2013).  

 

Transportmarknaden har numera kundens önskemål som drivande faktor (Oskarsson, 

Ekdahl & Aronsson, 2013). Utöver det ställs det ofta krav på en hög grad av flexibilitet i 

form av både vilka volymer som skickas och när transporten ska ske. Det här mynnar ut 

i att en stor orsak till att utsläppen från transporterna har ökat beror på en låg fyllnadsgrad, 

vilket i grunden är ett logistikproblem (ibid). Den låga fyllnadsgraden beror delvis på 

konsumenternas ökade krav på snabba leveranser. Eftersom tid har blivit en 

konkurrensfaktor som företag använder kan de snäva tidsmarginalerna innebära att 

samlastning av gods inte hinns med och att lastutrymmet inte utnyttjas fullt ut (Björklund, 

2012).  

 

Produkternas design och förpackningarna som de transporteras i kan också påverka den 

låga fyllnadsgraden. Om produkterna inte packas tätt finns det risk för att företaget måste 

frakta och lagra mycket luft. Valet av och mängden emballage som används påverkar 

också miljön, och då i form av mängden naturresurser som förbrukas. Det finns flera 
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förpackningar som kan användas flera gånger i någon form av retursystem (Oskarsson, 

Ekdahl & Aronsson, 2013). Lindh (2017) menar att paketering ofta får utstå hård kritik i 

förhållande till hållbarhet. Det mest miljövänliga vore om en produkt inte paketerades 

överhuvudtaget. Å andra sidan behövs paketeringen för att skydda varan, möjliggöra 

hantering och kommunicera innehållet. Det viktiga blir således att mängden material som 

används är lämplig och att resurserna som krävs för framställningen gärna är förnyelsebar 

(ibid).  

	  

2.3	  Returer	  	  

2.3.1	  Returpolicy	  	  

Returmöjligheten är en kritisk del för e-handelsföretag, speciellt de som är verksamma i 

modebranschen, där konsumenter kan uppleva svårigheter att beställa rätt storlek och färg 

(Cullinane, 2018). Det här gör att konsumenter som handlar online ofta upplever en viss 

risk med att beställa hem varor (Rogers et al., 2002). Om en konsument vet om 

möjligheten att ångra sitt köp, ökar också chansen till att hen köper varan (Banker, 2001). 

En välutformad returpolicy kan därför reducera risken som konsumenterna upplever 

vilket gör att lojaliteten gentemot företaget ökar hos kunden (Rogers et al., 2002). Enligt 

Mukhopadyay & Setoputro (2004) kan en returpolicy ses som ett viktigt konkurrensmedel 

då det kan influera produktförsäljningen.  

 

Genom att ta tillvara på de varor som skickas tillbaka och återanvända material eller sälja 

produkterna i andra kanaler, kan ökade intäkter genereras (Rogers & Tibben-Lembke, 

2001). Vidare menar författarna att returer också kan användas för att få information om 

vilka produkter som konsumenterna efterfrågar. Konsumenterna betalar en stor del av de 

kostnaderna som returerna ger upphov till, oavsett om de själva returnerar varan eller inte. 

Returkostnaden är således invävd i priset (Mollenkopf, Russa & Frankel, 2007).  

 

Enligt Hjort (2010) kan det dock ifrågasättas om returer alltid är något som behöver ses 

som ett problem. Som tidigare nämnt beskriver Cullinane (2009) konsumtionsmönstret 

där konsumenter beställer hem flera varianter, i både storlekar och färger, för att sedan 

utnyttja returmöjligheter och skicka tillbaka det som inte passade. Här menar Hjort (2010) 

att det här mönstret kan ses som något positivt och innebära färre returer än om 

konsumenterna hade beställt en storlek, returnerat, för att sedan beställa en ny. 
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Förpackningen hade således transporterats tre sträckor istället för två som det blir om två 

storlekar beställs direkt (ibid).  

 

2.3.2.	  Return	  Management	  	  

Returer är en av åtta nyckelprocesser i ett företags supply chain management (Croxton, 

Garcia-Dastugue, Lambert, & Rogers, 2001). Return management kallas de aktiviteter 

som berör returer, gatekeeping, avoidance och reverse logistics som styrs av 

nyckelpersoner i försörjningskedjan (Rogers et al., 2002). Om den här processen används 

på rätt sätt möjliggör det en effektiv hantering av produkterna som skickas tillbaka 

samtidigt som det kan identifieras hur mängden returer kan reduceras och hur tillgångarna 

kan återanvändas. Return management kan också reducera kostnader, öka intäkter och 

öka kundnöjdheten inom företaget (ibid).  

 

Vidare kan return management användas på ett strategiskt sätt för att skapa struktur för 

returpolicyn inom företag och för de aktörer som är en del av försörjningskedjan. Det är 

sedan upp till den operativa delen av företaget att förverkliga den struktur som bestämts 

i strategin (Rogers et al., 2002). Det strategiska arbetet inleds med att sätta upp mål för 

hur företaget ska arbeta med returer och hur det kan påverka ett företags resultat. Ökad 

kundlojalitet, ökad lönsamhet och förbättrad varumärkesprofilering är några exempel på 

vilka effekter returpolicyn kan ha på företaget (Banker, 2001). Return management ses 

idag som en viktig länk mellan ett företags logistikverksamhet och marknadsföring 

samtidigt som det allt mer ses som ett konkurrensmedel (ibid). Vikten av att ha en 

fungerande return management ska därför inte underskattas i distanshandeln eftersom 

konkurrensfördelar skapas genom en rad aktiviteter (Porter, 1996, ur Hjort 2013) och 

returer är en av dem (Hjort, 2013). 

 

Många företag har generösa returvillkor vilket gör det enkelt för konsumenter att 

returnera sina varor och de två vanligaste anledningarna till att konsumenterna returnerar 

sina varor är att de ångrat sitt köp eller att varan är defekt. En av anledningarna till att 

företag har generösa returvillkor för konsumenter beror delvis på att det påverkar hur 

företaget uppfattas på marknaden och att de tror att generösa returvillkor kan öka 

intäkterna på lång sikt (Rogers et al., 2002). För e-handelsföretag är det emellertid en 

balansgång ur lönsamhetsaspekten. En generös returpolicy ökar försäljningsintäkterna då 
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fler kunder vågar köpa varan men det ökar samtidigt kostnaderna väsentligt 

(Mukhopadyay & Setoputro, 2004).  

 

En av processerna i return management är gatekeeping och beskrivs som en screening av 

returförfrågningar och de returnerade varorna. Detta innebär även hur en minskning av 

returer kan förebyggas genom att arbeta med rätt information och utbildning av personal 

som arbetar med returfrågorna (Hjort, 2010). Att erbjuda teknisk support och en tydlig 

returpolicy är också lösningar som exemplifieras som gatekeeping av Croxton et al. 

(2001). Själva definitionen gatekeeping kan förklaras som en port som separerar önskade 

och oönskade returer och som är en nödvändig distinktion att göra inom distansförsäljning 

(Hjort, 2010).  

 

Ytterligare ett sätt att undvika och minska returer är avoidance där företaget på ett 

kontinuerligt sätt arbetar för att skapa och sälja produkter som bidrar till en minskning av 

returerna. Genom att tillföra produkten bättre kvalitet, en mer lättanvändbar 

informationsbroschyr eller bättre service kan företag uppnå minskade returer. Det går 

också att spara in onödiga returer som gynnar både företaget och kunden genom att ringa 

upp kunder som lagt ovanligt stora ordrar för att säkerställa att det är en korrekt order. 

Exempel finns även inom modebranschen där företag visar en storleksguide för underlätta 

kundernas beslut om val av storlek vid köp online (Rogers et al., 2002).  

 

Enligt Rogers och Tibben-Lembke (2001) har Reverse Logistics haft olika definitioner 

genom åren och om definitionen av logistik vänds bakåfram skulle reverse logistics 

innebära förflyttningen av material från konsumtionsplatsen till dess ursprungsplats. 

Reverse Logistics är inte enbart en resa för produkter tillbaka i distributionskedjan, det 

innefattar också syftet att ta tillvara på, återanvända eller återvinna de varor som skickas 

tillbaka. Genom bra styrning inom Reverse Logistics kan stora kostnader sparas och 

intäkter genereras. Samtidigt som det kan innebära en ökad konkurrensfördel då kunder 

upplever en mindre risk av att köpa en vara när möjligheten till en enkel och smidig retur 

finns (ibid).  
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2.4	  Konceptualisering	  av	  referensramen	  	  

Nedan följer en sammanfattning av de olika teorierna och hur de kopplas samman med 

varandra, en figur har framställts för att tydliggöra hur sammankopplingarna sker.  

 

 
Figur 1. Konceptualisering av studiens referensram 

 

Överst i modellen finns intressenterna som representerar de olika parter som påverkar 

eller påverkas av företagets verksamhet på något sätt. Pilarna från intressenterna till 

företaget visar relationen mellan de två parterna och symboliserar de krav och beroende 

som finns mellan dem. Kraven kan exemplifieras av myndigheters regleringar och 

konsumenternas ökade krav på företagen. Beroendet står således för det faktum att 

företagen inte kan fortsätta sin verksamhet utan deras intressenter, med särskild vikt till 

kunderna.  
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Idag beskrivs även en förväntan som intressenterna har på företagens ansvarstagande, det 

vill säga på deras arbete med CSR-frågor. Vidare hållbarhetsredovisar företaget i syfte att 

informera sina intressenter om vilket hållbarhetsarbete de bedriver och hur deras 

verksamhet påverkar miljön och omvärlden. CSR är företags svar på att arbeta med 

hållbar utveckling och nuförtiden anses det vara en hygienfaktor att företag gör det. 

Samtidigt menar ett flertal författare att det finns en koppling mellan CSR och 

konkurrensfördelar (Waddock & Smith 2000; Porter & Kramer 2002; Dobers 2010). Det 

här visas i Figur 1 genom pilarna som länkar samman CSR med företaget.  

 

Vidare är logistik en del av verksamheten hos företag som är verksamma inom 

modebranschen eftersom produkterna måste förflyttas, lagras och hanteras. Idag innebär 

logistik emellertid mer än bara transportering och hantering av produkter samtidigt som 

det uppstår en stor miljöpåverkan i den här delen. Det är också en stor kostnadspost för 

företagen. Hur företag arbetar med leveransservice, emballage och transporter påverkar 

nivån i fyllnadsgraden. Returer är en del av det logistiska arbetet och något som många 

företag i modebranschen idag behöver arbeta vidare med och utveckla. Det här tydliggörs 

i figuren då det har fått en egen bubbla eftersom det påverkas av hur företaget arbetar med 

logistikaspekterna. Samtidigt som returpolicyn är en central del inom studiens område 

och return management är ett styrmedel för att hantera den här delen av verksamheten.  
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3.	  Metod	  
Tabell 2. Överblick över metodvalen i studien 

Vetenskapligt förhållningssätt Hermeneutik  

Forskningsperspektiv Konstruktivism  

Forskningsstrategi Kvalitativ  

Forskningssynsätt Iterativ  

Forskningsdesign Flerfallsstudie  

	  

3.1	  Vetenskapligt	  förhållningssätt	  

Enligt Andersson (2014) finns det två olika vetenskapliga förhållningssätt som används i 

den samhällsvetenskapliga debatten, positivism och hermeneutik. Hermeneutik har sin 

grund i budskapet som förhållningssättet vill framhäva (Starrin & Svensson, 1994) och 

innebär “allmän tolkningslära” (Andersson, 2014). Vidare står hermeneutik för att finna 

en förståelse och göra en tolkning av texter med syftet att finna mening ur det. Det 

övergripande syftet är att från den sociala aktörens synvinkel, uppfatta saker och ting 

(Bryman & Bell, 2015). Inom hermeneutiken anses forskning leda till en gemensam 

uppfattning och förståelse för ett specifikt fenomen, och inte till någon absolut sanning 

(Alvesson & Sköldberg, 2017).  

 

Det här har varit fallet för studien och eftersom syftet med studien har varit att få en ökad 

förståelse, ansågs hermeneutik vara ett passande perspektiv. Vidare ansågs perspektivet 

passande då vi som författare genom intervjuer eftersträvade en förståelse från olika 

aktörers egna perspektiv och där vi under intervjuerna lyssnade och tolkade just hur de 

upplevde situationen i fråga (Bryman & Bell, 2015).  

 

Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver tre olika perspektiv som kan användas för att 

ringa in de ontologiska och kunskapsteoretiska grundantaganden samt kunskapsintressen 

som ligger till grund för olika undersökningar. De tre perspektiven är realism, 

fenomenologi och konstruktivism, där de också poängterar att perspektiven i realiteten 

inte är avgränsade från varandra och att de överlappar varandra. Detta har också gjort att 

olika författare av vetenskapsteori benämner de olika perspektiven på olika sätt. Det 

realistiska perspektivet bygger på antagandet att det finns en verklighet och att den 

existerar i en bestämd form, verkligheten är med andra ord objektiv. Fenomenologin 
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hävdar å andra sidan att det finns flera olika verkligheter samtidigt som konstruktivismen 

tar det steget längre och menar att den konstruerade verkligheten är mångtydig, flytande 

och konstrueras fortlöpande (ibid). Eftersom vi valt det hermeneutiska perspektivet 

ansågs det konstruktivistiska perspektivet passande för den här studien. Vidare hade ett 

fenomenologiskt perspektiv fungerat men då branschen studien omfattar är dynamisk, där 

det synts stora förändringar senaste åren valdes konstruktivismen för dess fortlöpande 

konstruktion. Under studiens gång har vi som författarna haft en förståelse för hur olika 

aktörer kan uppleva saker olika och har inte arbetat efter att verkligheten existerar i 

bestämd form. Olika företag arbetar och hanterar frågorna studien ämnade att besvara 

olika.  

  

3.2	  Forskningsstrategi	  

Huvudsakligen finns det två olika forskningsstrategier, den kvalitativa metoden och den 

kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden anses vara lämplig när författare vill 

beskriva fenomen i deras kontext för att presentera en tolkning som ökar förståelsen av 

fenomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Den kvantitativa metoden syftar å andra sidan 

till att generalisera den komplexa verkligheten, genom användandet av siffror och tal, för 

att sedan mynna ut i kvantifieringar samt numeriska observationer (Backman, 2016).  

 

I den här studien valdes den kvalitativa forskningsstrategin då syftet med studien är att 

öka förståelsen för hur Corporate Social Responsibility kan användas inom e-handelns 

frakt- och returneringspolicys inom modebranschen. Vidare menar Alvehus (2013) att 

kvalitativ forskning är tolkande forskning som visar på den komplexitet och 

nyansrikedom som finns i sociala sammanhang. Eftersom det fenomen som studeras är 

komplext är den kvalitativa metoden lämplig för studiens syfte. Genom att välja den 

kvalitativa forskningsstrategin möjliggjordes det att fånga ett djup i den primära datan 

som samlades in till studien. Det här djupet ansågs nödvändigt för författarna, för att 

uppnå syftet med en ökad förståelse för de aktuella frågeställningarna. Vidare 

kvantifierades aldrig den primära datan som samlades in och därmed var en kvantitativ 

forskningsstrategin inte aktuellt i den här studien.   
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3.3	  Forskningssynsätt	  

Kvalitativ forskning förknippas vanligtvis med ett induktivt synsätt på förhållandet 

mellan teori och praktik, vilket innebär att teorin genereras från de praktiska resultaten 

(David & Sutton, 2016). Ett induktiv synsätt innebär också att en förklaring försöker 

byggas upp till det som sker i verkligheten, något som kan leda till en djupare förståelse 

hos forskaren. Motsatsen till ett induktiv synsätt är ett deduktiv synsätt där teoretiska 

hypoteser eller föreställningar prövas mot empiriskt material (ibid). Dessa synsätt 

innehåller emellertid drag av varandra (Bryman, 2011) och enligt Alvehus (2013) kan de 

snarare ses som ideal. Det finns en mellanväg, som kallas iterativ, vilket innebär att 

författarna rör sig mellan teori och empiri och låter således förståelsen successivt växa 

fram (Bryman & Bell, 2015). David och Sutton (2016) poängterar dessutom 

attraktiviteten i att kombinera fördelarna med den tillåtande explorationen i ett induktivt 

forskningssynsätt med det deduktiva synsättet där större generaliserbarhet och reliabilitet 

kan genereras.  

 

I den här studien har ett iterativt synsätt använts eftersom teorin har modifierats allt 

eftersom förståelsen för det empiriska materialet har ökat. Ett exempel på hur teorin 

utökades efter delar av det empiriska materialet samlats in, är de olika teorier om företags 

intressenter och deras påverkan på verksamheten, som lades till. Detta eftersom vi som 

författare såg att de hade en stor påverkan på de övriga teorierna och det empiriska 

materialet. Studien inleddes med en gedigen litteratursökning där syftet var att skapa en 

djup kunskap inom det studerade området för att därefter sortera vilka teorier som är 

relevanta för det studerade området (se kapitel 3.5). Här gjordes också revideringar av 

vilka teorier som skulle vara med i studien för att på bästa sätt uppnå studiens syfte. 

Primärdata samlades sedan in utefter de intervjufrågor som vi som författare skapat (se 

Bilaga 4) med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Efter den tematiska 

kodningen (se kapitel 3.6.5) som Bryman och Bell (2015) menar är vanlig vid kvalitativ 

dataanalys, blev det tydligt att all teoretisk referensram inte skulle bidra till att studiens 

frågeställningar besvarades och således togs de delarna bort.  
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3.4	  Forskningsdesign	  

David och Sutton (2016) beskriver fallstudier som djupgående studier av specifika 

enheter som kan vara individer, organisationer, händelser eller samhällen. Vidare menar 

Bryman (2011) att forskare kan göra en studie av flera fall, vilket då kallas flerfallstudie. 

Genom att studera flera fall kan en ökad förståelse ges för fenomenet och det kan även 

sättas i relation till befintlig teori. En flerfallsdesign gör det också möjligt för forskaren 

att ta ställning till vad som är unikt och gemensamt för de olika fallen (Bryman & Bell, 

2015). I den här studien har en flerfallsdesign tillämpats där respektive företag 

symboliserar ett fall och studien har således fyra fall. 

  

Ett alternativ hade varit att genomföra en fallstudie där det enskilda fallet studerats 

närmare. Fördelen med det hade varit att det undersökta fenomenet som beskrivs kan 

sättas in i en kontext (Bryman, 2011). Vi som författare ansåg dock att en flerfallstudie i 

det här fallet ger en tyngd till studien då företagen som används i primärdatan tillämpar 

olika frakt- och returneringspolicys. Ett annat alternativ hade varit en tvärsnittsdesign 

men då hade fokus varit på att generalisera resultat, utan något intresse för det specifika 

fallet. Eftersom vi som författare vill fokusera på fallen och deras unika kontext, föll valet 

på en flerfallsstudie.  

  

Det kan vara svårt att generalisera flerfallsstudier på grund av svårigheten att få tillräckligt 

många fall för att genomföra en generalisering utifrån en statistisk synvinkel (Alvehus, 

2013). Justesen & Mik-Meyer (2011) menar att det finns risk för att de enskilda fallen 

förlorar djup när en flerfallsstudie genomförs. Det är således viktigt att avgöra vikten av 

de ökade tolkningsmöjligheterna som flera fall kan bidra med i förhållande till det 

enskilda fallets djup (ibid). Även om de olika författarna beskriver nackdelar med 

flerfallstudie ansågs det ändå mer fördelaktigt, än att endast samla in primärdata från ett 

företag, det vill säga att genomföra en fallstudie. Detta främst på grund av studiens smala 

område och om endast ett företag hade valts till ett enskilt fall finns risk för att det inte 

givit tillräckligt med data för att uppnå studiens syfte. En flerfallsdesign möjliggör också 

att förståelsen för respektive fall ökar vilket är önskvärt då branschen är dynamisk.  

 



26 

3.4.1	  Val	  av	  fall	  

Den här flerfallsanslysen grundar sig mellan fall där företagen är verksamma inom samma 

bransch och respondenterna har främst chefspositioner alternativt är specialister inom sitt 

område. Jämförelsen har skett mellan dessa fall i syfte att öka förståelsen för den 

problematik som fallföretagen ställs inför. När valet av fallföretag gjordes användes 

företags hemsidor för att samla information om hur de jobbar inom det området som 

studien omfattar. Här bestämdes de urvalskriterier (se 3.6.1) som legat till grund för valet 

av fall, vilka var att företaget ska bedriva; hållbarhetsarbete, e-handel och vara 

verksamma inom modebranschen. Samtliga fallföretag är stora aktörer på marknaden 

vilket också var önskvärt vid urvalet. Hemsidorna har fungerat som en sökmotor för att 

ge ytterligare information om relevanta aspekter som exempelvis hållbarhetsrapporter 

och information om företagets frakt- och returneringspolicy.   

  

När företagen kontaktades framkom det att ett betydelsefullt företag ville vara anonyma 

i studien vilket medförde att samtliga fall anonymiserades. Fallföretagen kommer således 

att benämnas som ”Företag” följt av en siffra som baseras på i vilken följd intervjuerna 

ägde rum. På nästkommande sida följer en summering av fallen.  
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Tabell 3. Sammanställning av studiens fallföretag och branschorganisation 

Företag  Verksamhet  Erbjuder  

Företag 1  Verksamma inom den svenska 

modebranschen och har både 

fysiska butiker och e-handel.  

Fri frakt och retur i butik 

samtidigt som hemleverans är 

möjlig, men då till en 

fraktkostnad som kunden 

själv får betala.  

Företag 2  Verksamma inom den svenska 

modebranschen och har både 

fysiska butiker och e-handel. 

Fri frakt och retur i butik 

medan hemleverans som 

understiger en viss summa 

samt returer som skickas via 

ombud betalas av 

konsumenten.  

Företag 3 

 

Med få undantag, en renodlad e-

handelsaktör som på sistone har 

öppnat upp två mindre butiker där 

delar av sortimentet kan handlas.  

Fri frakt vid köp över en viss 

summa och returportot får 

konsumenten betala själv.   

Fallföretag 3.1  Renodlad e-handelsaktör 

verksamma inom modebranschen.  

Fri frakt över en viss summa 

och fri retur. 

Företag 4 Svenskt företag som är verksamma 

inom sport- och fritidsbranschen 

samt har både fysiska butiker och 

e-handel.  

Fri frakt och retur i butik 

medan hemleverans, eller 

retur via ombud, får bekostas 

av konsumenten. 

Organisation 1  En bransch- och 

arbetsgivarorganisation. 

Finns till för att ge stöd åt 

företag som är verksamma i 

parti-, detalj- och e-handeln.  

  

3.5	  Litteraturgenomgång	  

3.5.1	  Tillvägagångssätt	  	  

För att skapa en ökad förståelse för området har olika sökningar genomförts. Främst har 

sökningarna gjorts på Linköpings universitets bibliotek, Scopus, Libris och Google 

Scholar. Till en början användes sökorden E-commerce, Corporate Social Responsibility 

och returns för att sedan utvecklas till begrepp som return management, sustainability, 
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delivery, fashion industry och supply chain management. Vi som författare har under 

tidigare terminer vid Linköpings universitet läst kurserna Logistik, Industriell 

Marknadsföring & Supply Chain Management samt Ekonomisk Styrning. Den tidigare 

kurslitteraturen och vetenskapliga artiklar ansågs fördelaktiga att använda.  

 

Under studien har även böcker och artiklar om forskningsmetod och metodologiska 

tillvägagångssätt använts för att vi som författare ska ha genomfört studien i enlighet med 

de principer som finns. Det har också varit relevant för att förstå hur valen som görs 

påverkar studiens resultat. Backman (2016) lägger tyngd vid hur viktigt det är att göra en 

gedigen litteratursökningen i studier då det både stödjer problemformuleringen, 

metodvalet och övriga delar av studien.  

 

3.5.2	  Kritik	  mot	  litteraturgenomgången	  

Bryman och Bell (2015) menar att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till 

litteraturgenomgången, vilket betyder att författarna bör kritisera litteraturen i sig och 

ifrågasätta källornas betydelse och trovärdighet. Studiens referensram är grundad på 

vetenskapliga artiklar, böcker och hemsidor som tagits fram efter en gedigen och 

systematisk litteraturgenomgång. Genom att använda Scopus och Google Scholar har 

artiklarnas trovärdighet säkerställts då granskningar av artiklarnas citeringar och deras 

källhänvisningar gjorts. Det här har tydliggjorts för oss som författare vilka forskare och 

teorier som är etablerade inom området. Artiklarna som använts har också ställts kritiskt 

till varandra för att avgöra om de berör återkommande koncept eller diskussioner.  

 

Böckerna som använts kan anses som trovärdiga och relevanta för området då dessa är 

skrivna av exempelvis Martin Christopher (2011) som är en pensionerad professor inom 

logistik och Supply Chain Management. Andra författare som använts i studien har 

gedigen erfarenhet från både näringslivet och universitet och således anses dem 

trovärdiga inom området. Följaktligen har litteraturgenomgången och de sekundärkällor 

som använts i studien bidragit till att skapa en bred förståelse för ämnet hos oss som 

författarna samt för att utveckla en teoretisk referensram.  
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3.6	  Primärdata	  	  

Primärdata är empiriskt material som samlats in till den specifika studien och det som 

avgör om datan är primär eller sekundär är således vem som samlat in datan och i vilket 

syfte (Alvehus, 2013). Den mest förekommande primärdatan i kvalitativa studier är 

intervjuer (Bryman & Bell, 2015) och har även varit den huvudsakliga primärdatan i den 

här studien. Alvehus (2013) menar också att intervjuer är ett sätt att bygga förståelse för 

individer och gruppers subjektiva upplevelser och åsikter. Genom att tillämpa kvalitativa 

intervjuer har intervjuerna tillåtits att få ett ökat djup, en ökad förståelse och flexibilitet 

för respondentens upplevelser. Vidare fanns alternativen att tillämpa fokusgrupper och 

gruppintervjuer för generering av primärdata istället för intervjuer (Bryman, 2011). I den 

här studien såg vi som författare dock fler fördelar med intervjuer för att uppnå studiens 

syfte att få en ökad förståelse.  

 

3.6.1	  Urval	  

I alla typer av undersökningar behöver någon form av urval göras och vilka principer som 

ligger till grund för det urvalet beror på vilken typ av metod som används (Alvehus, 

2013). Enligt Bryman och Bell (2015) är målinriktat urval det mest förekommande, något 

som rekommenderas av forskare inom kvalitativa studier och när det rör sig om intervjuer. 

Det som karaktäriserar målinriktat urval är att analysenheterna väljs ut baserat på kriterier 

som gör det möjligt att besvara studiens syfte och frågeställningar. Urvalet kan ske 

sekventiellt vilket innebär att det utökas efterhand i syfte att besvara forskningsfrågorna 

(Bryman & Bell, 2015) något som i den här studien gjordes när insikten om att andra 

respondenter, med andra synsätt och erfarenheter, kan ge en nyanserad bild av området.   

 

I den här studien tillämpades ett målinriktat urval när valet av fall och respondenter 

gjordes. Det här ansågs passande i studien då vi som författare, efter utformning av 

forskningsfrågor, hade en tydlig målbild om vilka företag och respondenter som skulle 

vara relevanta att träffa och intervjua. Olika urvalskriterier bestämdes både för företag 

och respondenter där företagen skulle arbeta med hållbarhet, e-handel och vara 

verksamma inom modebranschen. Respondenterna skulle ha insikt i logistikfrågor, 

hållbarhetsfrågor eller konsumentbeteende hos företaget. Vid sökningen av lämpliga 

respondenter användes främst sökningar online och författarnas personliga nätverk för att 

hitta lämpliga respondenter på de önskvärda företagen inom modebranschen. Personer 
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blev sedan uppringda och kort informerade om studiens syfte, i fall där telefonsamtal inte 

gav ett lyckat resultat kontaktades även respondenter via mail (se Bilaga 1).  

 

När företagen kontaktades efterfrågades personer som är ansvariga för antingen logistik- 

eller hållbarhetsfrågor, vilket är ett exempel på hur det målinriktade urvalet gick till. 

Nedan följer en tabell som summerar respondenternas roll på fallföretagen samt en kort 

presentation av dem.  

 
Tabell 4. Överblick över respondenterna 

Företag  Respondent  Roll på fallföretaget  

Företag 1  Respondent 1  Logistikchef  

Företag 2  Respondent 2a 

Respondent 2b  

Respondent 2c 

Logistikchef  

Ansvarig för kundtjänst  

Tull och transport  

Företag 3 Respondent 3a 

Respondent 3b 

Hållbarhetschef  

Distributionsutvecklare  

Företag 4 Respondent 4 Logistics Director  

Organisation 1  Respondent 5a  

Respondent 5b 

Jurist inom området  

Kanslichef för ett branschkansli inom området 

 

3.6.2	  Intervjustruktur	  	  

Kvalitativa intervjuer kan delas upp i två huvudsakliga former, ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). I de båda formerna finns det utrymme för 

flexibilitet genom att respondenten får möjligheten att föra intervjun mot det som 

personen anser vara av extra vikt för intervjun. Den här flexibiliteten som kan uppnås 

genom kvalitativa intervjuer beskrivs av Bryman (2011) som attraktivt för många 

kvalitativa studier. Genom semistrukturerade intervjuer kan även följdfrågor förekomma, 

där det finns möjligheter för forskaren att ställa frågor kring respondentens svar. Därmed 

ges intervjun en ytterligare grad av fyllighet och mer detaljerad information till studien. 

Skillnaden ligger således främst i huruvida en intervjuguide ligger som grund för 

intervjun eller inte. I en ostrukturerad intervju förekommer endast ett tema eller enstaka 

frågor för att ge respondenten utrymme för att berätta om sina upplevelser (Bryman, 

2011). Den här typen av intervjuform är mer passande för studier med en explorativ 
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synsätt där forskaren söker efter kunskap om sitt ämne som forskaren inte själv besitter 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). I en semistrukturerad intervju finns det däremot ett flertal 

frågor förberedda genom en intervjuguide som har utformats i förväg (Bryman, 2011; 

Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då den aktuella studien hade ett tydligt fokus och syfte 

valdes en semistrukturerad intervjuform. En intervjuguide utformades för att hålla 

intervjuerna fokuserade på det aktuella ämnet och samtidigt ge utrymme för följdfrågor 

(se Bilaga 3). Respondenterna fick således också möjlighet att lyfta andra saker inom 

ämnet som de tyckte var viktigt men som inte kom som en specifik fråga.  

  

Merparten av frågorna ställdes till samtliga respondenter medan vissa frågor endast 

ställdes till de respondenter som författarna visste var aktiva inom ett specifikt område. 

Detta för att vara tidseffektiva vid intervjutillfället och samtidigt fånga respondenternas 

expertis inom området. Å andra sidan kan den här justeringen som gjorts inför 

intervjuerna skapat olika förutsättningar men det var också en av anledningarna till att 

den semistrukturerade intervjuformen valdes.  

 

3.6.3	  Förberedelser	  

Förberedelserna inför intervjuerna bestod av informationssökningen om 

företaget/organisationen på deras hemsidor. Detta för att använda tiden under intervjun 

på ett effektivt sätt och minimera risken att ställa frågor som enkelt syns på de olika 

hemsidorna. Innan den första intervjun ägde rum genomfördes en pilotintervju för att testa 

bland annat huruvida frågorna var tydligt formulerade och ställda i rätt ordningsföljd med 

syftet att upptäcka brister i den utformade intervjuguiden. Intervjuobjektet i pilotstudien 

var en student som hade information om ämnet sedan tidigare. För att få intervjuerna 

fokuserade mot respondenterna justerades intervjuguiden något till de olika intervjuerna. 

Detta främst då respondenterna är specialiserade inom olika områden, logistik, hållbarhet 

och som branschorganisation.  

  

Samtliga respondenter blev även informerade om hur vi som författare arbetar med 

personuppgiftshantering. Ett bifogat dokument (se Bilaga 2) tillsammans med den 

utformade intervjuguiden (se Bilaga 3) skickades ut till respondenterna i förväg.  
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3.6.4	  Genomförande	  

Sammanlagt har nio respondenter intervjuats fördelat på fyra företag och en 

branschorganisation. Ett av företagen består av flera olika e-handelsföretag, där två är 

verksamma inom modebranschen, vilket gav ytterligare information och nyansering inom 

just det företaget. Hos branschorganisationen genomfördes två intervjuer där 

respondenterna var specialister inom specifika områden.  

 

Samtliga intervjuer inleddes med en fråga till respondenten om hen godkände att intervjun 

spelades in. Ljudinspelning är fördelaktigt för att fånga helheten i respondentens 

upplevelser och för att inte missa detaljer i svaren. Det kan dock i vissa fall anses känsligt 

för respondenten att dokumentera en hel intervju med ljudupptagning (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). En av respondenterna bad om att inte bli inspelad och då tog en av oss 

författare anteckningar under intervjun som sedan sammanställdes direkt efter intervjun.  

  

Majoriteten av intervjuerna skedde på respondentens kontor och övriga via telefon. 

Samtliga intervjuer förutom intervju 2 skedde med en enskild respondent (se Tabell 3). 

Detta främst då den tillfrågade respodenten i intervju 2 ansåg att hen behövde stöd i vissa 

frågor som hen inte besatt tillräckligt kunskap i. För samtliga intervjuer avsattes en timme, 

men tiden för intervjuverna blev mindre än den utsatta timmen och varierade mellan 25 

och 53 minuter. Enligt Bryman och Bell (2015) behöver inte kortare intervjuer innebära 

en sämre kvalitet än de längre och att en varierande längd är vanligt förekommande i 

kvalitativa studier. För att skapa en tydlighet för respondenterna som intervjuades via 

telefon valdes en huvudintervjuare av oss författare. Den här rollen skiftades vid olika 

intervjuer och innebar att en av oss författare ledde intervjun medan den andra lyssnade 

och tog anteckningar.  
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Tabell 5. Sammanställning av studiens intervjuer 

Intervju Respondent  Roll på fallföretaget  Datum  Inspelad & tid 

Intervju 1  Respondent 1  Logistikchef  2019-03-

22 

25 min. Ej inspelad.  

Intervju 2  Respondent 2a 

Respondent 2b  

Respondent 2c 

Logistikchef  

Ansvarig för kundtjänst  

Tull och transport  

2019-03-

25 

29:17 min. Inspelad.  

Intervju 3 Respondent 3a 

 

Hållbarhetschef  

 

2019-03-

28 

36:33 min. Inspelad.  

Intervju 4  Respondent 3b Distributionsutvecklare  2019-03-

28 

53:43 min. Inspelad.  

Intervju 5 Respondent 4 

 

Logistics Director  

 

2019-04-

04 

27:52 min. Inspelad.  

Intervju 6 Respondent 5a  Jurist inom området  2019-04-

03 

31:27 min. Inspelad.  

Intervju 7  Respondent 5b Kanslichef  2019-04-

09 

28:05 min. Inspelad.  

  

3.6.5	  Analys	  och	  tolkning	  av	  data	   	  

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är det viktigt att förhålla sig till interaktionen 

mellan intervjuaren och respondenten. Det här betyder exempelvis att intervjuaren bör 

vara medveten om hur både intervjuguiden och deras närvaro kan påverka 

intervjumaterialet. Då den här studien utgår från det hermenutiska perspektivet ses 

intervjusituationen som ett gemensamt skapande till intervjuns innehåll eftersom båda 

parter är bidragande (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vidare kopplas detta samma med 

det konstruktivistiska perspektivet där vi som författare har haft i beaktning att det kan 

råda en påverkan av intervjuarens påverkan på intervjuberättelsen (ibid).  

 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades det inspelade intervjumaterialet i 

syfte att underlätta analysarbetet. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är det viktigt att 

reflektera över hur noggrant tranksriberingen ska genomföras. I den här studien 

genomfördes transkriberingen av respektive intervju tätt inpå intervjuartillfället för att 

respektive kontext skulle kommas ihåg av författarna. Det var en noggrann process där 

respondenternas kroppsspråk och övriga ljud noterades samt togs hänsyn till för att visa 

att det inte enbart var det konkreta samtalet som beaktades. Detta visar på författarnas 
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medvetenhet om hur deras närvaro och språk kan ha påverkat interjuarberättelsen i 

enlighet med det konstuktivistiska perspektivet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Efter att 

varje transkribering färdigställts skickades de tillbaka till respondenten för godkännande 

i syfte att säkerställa att respondenten var enig om författarnas ordalydelse och tolkning 

av intervjun.  

 

Enligt Bryman och Bell (2015) är det vanligt att använda en tematisk analys vid en 

kvalitativ dataanalys, vilket innebär att materialet reduceras på ett systematiskt sätt och 

sorteras i olika kategorier för att sedan föras in i en matris. En tematisk analys brukar 

också inkludera en kodning av den insamlade datan, det vill säga att det insamlade 

materialet bearbetas och successivt kodas för att det ska bli mer hanterbart för författarna 

(ibid). Vidare ansåg vi som författare att en tematisk analys lämpade sig till vårt val av 

det konstruktivistiska perspektivet för att inte gå miste om respondenternas verklighet 

som beaktades under intervjutillfället.  

 

När materialet transkriberats och författarna hade bekantat sig med samtliga fall 

reducerades materialet genom en tematisering. Detta gjordes främst genom en koppling 

till den teoretiska referensramen som författarna arbetat fram för området men också till 

nya kontexter och mönster som kommit fram upprepade gånger ur empirimaterialet. 

Materialet kunde analyseras ur olika synvinklar då vi som författare har varit två personer 

som har gjort analysen. Således kunde eventuell exkludering av material undvikas allt för 

tidigt i processen. I syfte att inte förlora kontexten har vi som författare kodat materialet 

för att göra det mer hanterbart och därefter rört sig mellan kodningen och det 

transkriberade materialet.  

 
För att få en överskådlig bild och för att lättare orientera sig i studiens resultat användes 

kodning av nyckelord och tema. Främst användes fyra olika tema; företagets intressenter, 

Corporate Social Responsibility, logistik samt frakt och returnering. Vidare användes 

även koder som kundernas krav, företagens ansvarstagande, fyllnadsgrad samt 

konkurrensutsatt. Den här tematiseringen och kodningen har underlättat arbetet med 

analysen samt innehåller nödvändig information som har hjälpt att besvara studiens 

frågeställningar.  
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3.6.6	  Kritik	  mot	  primärdata	  	  

Något som ska beaktas enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är den påverkan som 

författare och intervjuare har på respondentens svar. Därför gjordes en reflektion över 

respondentens svar om hur de kan ha påverkats av författarnas personligheter och närvaro.  

  

Intervjuerna genomfördes på överenskommen tid och respondenterna hade fått 

information om studiens syfte och hantering av personuppgifter i förtid. På de intervjuer 

som genomfördes på plats hos företaget eller organisationen hade respondenterna bokat 

konferensrum som var tysta vilket gjorde att intervjun kunde genomföras ostört. Detta är 

önskvärt då buller kan störa ljudupptagningsförmågan och potentiella störningsmoment 

kan få respondenterna att inte våga uttrycka vad de vill (Bryman & Bell, 2015). Det här 

gjorde också att vi som författare kunde läsa av kroppsspråk och andra signaler som 

intervjuobjektet utstrålade. Här är det också värdefullt att reflektera över vilka reaktioner 

och svar som författarna utstrålade som kan ha påverkat respondentens fortsatta 

engagemang. Författarnas tonläge, vinkling och sätt att fråga respondenterna kan också 

ha påverkat svaren. Övriga intervjuer genomfördes via telefon, vilket gjorde det omöjligt 

för författarna att läsa av respondenternas kroppsliga signaler. Även om det är 

eftersträvansvärt att genomföra personliga intervjuer, kan telefonintervjuer vara ett bra 

alternativ om det inte finns möjlighet att träffas (Bryman & Bell, 2015). En annan aspekt 

som är värd att beakta inom det området är författarnas begränsade möjlighet till att 

säkerställa respondenternas koncentration vid intervjutillfället. Det kan ha förekommit 

störningsmoment som är utanför författarnas vetskap och som kan ha påverkat svaren.  

  

I studien medverkade endast ett företag som erbjöd fri retur, utan krav på särskild 

upphämtningsplats eller minimisumma för köpet. Det hade varit intressant med fler 

medverkande företag som arbetar på samma sätt och vi som författare sökte flera företag 

för intervju, men de företagen undanbad sig. Å andra sidan var inte det här något 

urvalskriterium som tagits med och det grundade sig i att studien syfte var att öka 

förståelsen för hur CSR kan användas i frakt- och returneringspolicys, inte varför företag 

har olika prissättning på returerna.  

  

Vidare kombinerar merparten av fallföretagen e-handel med butiker vilket gör att 

företagen som endast är verksamma inom e-handeln inte har möjlighet att utnyttja 

butikerna på samma sätt som andra företag gör. Det hade även här givit studien extra 
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nyansering om ytterligare företag som endast bedriver e-handel hade tackat ja till att 

medverka i studien. Det är emellertid inte avgörande hur företagen säljer sina produkter 

utan intresset har snarare varit att förstå hur de hanterar konsumenternas ökade krav på 

leveransservice och returmöjligheter.  

  

Vidare arbetade drygt hälften av respondenterna inom logistikområdet och de övriga 

arbetade med hållbarhet, kundtjänst, juridik och hållbar utveckling inom handeln. Det 

hade givit en ytterligare insikt till studien om samtliga företag hade haft en hållbarhetschef 

och en logistikchef som medverkade. Samtidigt som vi som författare strävat efter att 

förstå respektive respondents åsikter och tankar där fokus inte varit på att jämföra olika 

befattningar.  

  

3.7	  Dokumentstudier	  	  

Dokument kan användas som datakälla och kan innehålla flera olika källor (Bryman & 

Bell, 2015). De ska ha tillkommit utan att författaren varit inblandad och kan klassificeras 

som ett icke-reaktivt material. Det betyder att dokumentet inte skapats till något specifikt 

forskningssyfte och saknar således påverkaneffekter, vilket ökar dess pålitlighet. 

Dokumentstudier kan antingen användas som en enskild forskningsmetod eller i 

kombination med andra forskningsmetoder (ibid). I den här studien har dokument använts 

för att skapa en djupare förståelse för branschen. Vidare kan organisationsdokument ge 

viktig bakgrundsinformation och är av extra vikt för forskare i företagsekonomi (Bryman 

& Bell, 2015). I den här studien har ett flertal branschrapporter studerats tillsammans med 

lagtexter som berör studiens område.  

 

I användandet av dokumentstudier är det viktigt att granska materialet utefter dess äkthet, 

trovärdighet, representativitet och tydlighet (Scott, 1990 ur Bryman & Bell, 2015). I den 

här studien har dokumenten granskats kritiskt och ställts mot varandra för att få en 

nyanserad bild av det område de ämnar att beskriva. De elektroniska hemsidor som 

använts kan också betraktas som trovärdiga eftersom de är hämtade från myndighetssidor 

och trovärdiga rapporter från branschorganisationer.  
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3.8	  Studiens	  kvalitet	  

Det här avsnittet kommer beröra de olika kriterierna som benämns av Lincoln och Guba 

(1985) om tillförlitligheten i kvalitativa studier. De olika kriterierna som kopplas till 

studiens tillförlitlighet är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att 

konfirmera studien det vill säga studiens objektivitet (se Bryman & Bell, 2015).  

	  

3.8.1	  Trovärdighet	  

I många fall handlar trovärdighet om att skapa en acceptans för innehållet av läsaren till 

studien. En social verklighet som är infångad och tolkad genom intervjuer kan skilja sig 

ifrån varandra och här är det av en stor vikt att det beskrivna får en acceptans, en känsla 

av att det är trovärdigt. Vidare rekommenderas det att det görs en respondentvalidering 

där respondenten ges en möjlighet att se över hur forskarna tolkat svaren för att säkerställa 

att det inte sker någon förvrängning av informationen (Lincoln & Guba, 1985, se Bryman 

& Bell, 2015). Den här metoden är särskilt förekommande vid kvalitativa studier då 

forskarna behöver styrka att respondentens svar stämmer överens med det som forskarna 

senare tar med sig och kommunicerar ut i studien (Bryman & Bell, 2015). Efter samtliga 

intervjuer skickades det transkriberade materialet ut till respondenten för ett godkännande 

av att transkriberingen var korrekt uppfattad och att inget hade missuppfattats och 

förvrängts.  

 

3.8.2	  Överförbarhet	  

Enligt Lincoln och Guba (1985) handlar överförbarhet om i vilken mån studiens resultat 

kan behandlas och tillämpas i en annan miljö (se Bryman & Bell, 2015). Enligt författarna 

kan det i vissa fall vara kritiskt att uppnå överförbarhet inom kvalitativa studier då de rör 

sig om ett antal respondenternas upplevelser och vilken mening de här upplevelserna har 

just för de intervjuade personerna (ibid). På grund av detta menar Lincoln & Guba (1985) 

att det krävs en fyllighet och beskrivningar som är täta för att resultatet av studien ska 

vara överförbart i andra sammanhang (se Bryman & Bell, 2015).  

 

Fallföretagen verkar inom samma bransch, modebranschen, men har olika målgrupper 

och olika frakt- och returneringspolicys. Respondenterna har överlag svarat för företagen 

men i vissa frågor har personliga åsikter framkommit. Det har också varierat huruvida de 

är renodlade e-handelsplattformar eller om de kombinerar e-handel med fysiska butiker. 
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Fallföretagen har därmed olika synsätt på de frågor som ställts och det har medfört att 

resultaten här, även kan användas i andra sammanhang.  

 

3.8.3	  Pålitlighet	  

Pålitligheten i en kvalitativ studie handlar om att studien ska granskas för att säkerställa 

dess tillförlitlighet. Genom kritiska granskningar av externa parter kan studiens pålitlighet 

öka (Lincoln och Guba, 1985, se Bryman & Bell, 2015). I den här studiens fall 

säkerställdes detta genom kontinuerlig kommunikation av studien med handledaren och 

vid enstaka tillfällen skedde opponering med andra medstudenter. Den här typen av 

granskning jämförs av Bryman och Bell (2015) med redovisningens revision.  

 

3.8.4	  Möjlighet	  att	  styrka	  och	  konfirmera	  

Genom att forskarna arbetar i största möjliga mån på ett objektivt sätt under studiens gång 

säkerställs det att forskarna har arbetat i god tro. Bryman och Bell (2015) menar att det 

är svårt att genomföra en studie helt objektivt som forskare men att detta är något som 

bör finnas som grundläggande målsättning. Detta för att studien ska styrkas och 

konfirmeras. Särskilt viktigt är det att forskarna arbetar för att hålla egna personliga 

åsikter utanför studien vid arbetet med resultatet (ibid). Eftersom intervjuguiden 

utformades innan intervjuerna anser vi som författare att personliga åsikter och frågor 

minskades under intervjun. Genom att följa de förberedda frågorna hölls intervjun 

objektiv och neutral samtidigt som det inte förekom några personliga reaktioner eller 

åsikter mot respondentens svar. Det här gjordes för att inge ett förtroende hos 

respondenten där hen kan svara det han vill utan att bedömas direkt. 

  

3.9	  Etik	  

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska principer som består av 

forskningskravet och individskyddskravet, som tillsammans syftar till att säkerställa en 

etisk samhällsekonomisk forskning. Forskningskravet innebär att det finns ett behov för 

samhället och dess medlemmar att forskning bedrivs samt att tillgängliga kunskaper 

utvecklas och fördjupas. Individskyddskravet handlar om att individer inte får utsättas för 

psykisk eller fysisk skada, och inte heller förödmjukas eller kränkas. Det är sedan upp till 

forskaren att göra en avvägning mellan värdet av det förväntade kunskapsbidraget och 

samtidigt inte äventyra några negativa konsekvenser för de berörda 
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undersökningspersonerna. Individskyddskravet består av fyra huvudkrav, vilka är; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (ibid). I den här studien 

har författarna tagit hänsyn till dessa krav vid behandling av empiri och nedan förklaras 

hur detta har gjorts.  

 

Informationskravet handlar om att författarna ska informera undersökningsdeltagarna om 

studiens syfte. Det är även författarnas ansvar att informera respondenten om uppgiften 

denne har i studien och vilka villkor som gäller för deltagandet. Vidare skall respondenten 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Syftet förmedlades till respondenternas redan vid första 

kontakten vid förfrågan om deltagande på en intervju och förtydligas än en gång under 

själva intervjutillfället. Samtliga intervjuer har inletts med att informera respondenten om 

att hen endast behöver svara på de frågor hen känner sig bekväm med samt möjligheten 

att ställa frågor kring otydliga intervjufrågor. De fick även inledningsvis förfrågan om det 

var okej med ljudinspelning under intervju. Vid avslutande av intervjun meddelades 

respondenten med tydlighet att inspelningen var avslutad.  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna ska ha rätt att själva bestämma över sin 

medverkan i studien. Det är också respondenten som har rätt att bestämma hur länge och 

på vilka villkor som denne medverkar. Om respondenten inte vill medverka längre, ska 

denne inte utsättas för några negativa följder som otillbörliga påtryckningar eller 

påverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga intervjuer inleddes med att informera 

respondenten om deras rätt till frivilligt deltagande och villkoren för medverkan i 

intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla medverkande i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifter hanteras på ett sätt som gör att obehöriga inte får 

åtkomst till dem. Vidare är det viktigt att det inte ska vara möjligt att identifiera känslig 

information om enskilda människor av utomstående, speciellt om informationen är etiskt 

känslig (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga intervjuer inleddes med att respondenten fick 

ta del av och skriva under på ett dokument med samtycke om personuppgifter (se Bilaga 

2). Detta för att försäkra respondenten att personuppgifterna endast kommer användas i 

studiens syfte och att de endast är författarna och tilldelad handledare som kommer ta del 
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av uppgifterna. Det här dokumenten skickades även till respondenten en vecka innan 

intervjun för att ge respondenten möjligheten att läsa igenom innan själva intervjun.  

 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast 

får användas till forskningens ändamål. Uppgifterna får således inte användas eller lånas 

ut för kommersiellt bruk eller till andra icke-vetenskapliga syften där den enskilde 

individen kan påverkas (Vetenskapsrådet, 2002). Materialet som har samlats in för den 

här studien kommer endast användas med syftet att besvara studiens frågeställningar.  

 

Författarna har i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer erbjudit 

respondenterna att ta del av studien och informerat om vart den kommer att publiceras.  
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4.	  Empiri	  

4.1	  Företag	  1	  	  

CSR	  i	  företaget	  

Enligt Respondent 1 har Företag 1 med CSR i allt arbete som företaget gör och hen tycker 

att företaget aktivt arbetar med CSR i deras frakt- och returneringspolicys. Samtidigt som 

respondenten är medveten om att verkligheten är tudelad, eftersom varor köps in, blir det 

ofrånkomligt en viss miljöpåverkan.  

“Det går säkert att bli ännu bättre på det, men vi jobbar så gott vi kan 
med det.” (Respondent 1) 

Företag 1 har hållbarhetsredovisat i många år och var ett av de första företagen i branschen 

att göra det (Företagets Hemsida, 2019) och Respondent 1 menar att de försöker och vill 

redovisa allting, företaget har ingenting att dölja. På frågan om Företag 1 är transparenta 

med sin returprocess, var svaret emellertid inte helt övertygande.   

“Det skulle förvåna mig om det inte finns med i vår redovisning om 
hållbarhet, jag är 99 % säker på att det är med i den, men kan inte säga 

exakt. Vi mäter till och med hur mycket miljön påverkas av att du som 
kund kommer till butik. Så om vi inte skulle ha med det skulle jag bli 

förvånad. Läs hållbarhetsredovisningen.” (Respondent 1) 

Vidare förklarar Respondent 1 att de arbetar för att få kunderna att returnera i butik för 

att det är bättre ur miljösynpunkt, men ser också brister i hur tydliga de är gällande varför 

de vill det.  

 

Leverans	  och	  förpackningar	  

Företaget har god vetskap om sin målgrupp och har bland annat valt att inte införa 

expressleverans då de bedömt att kunderna tycker det viktigaste är att deras paket 

levereras på utsatt tid. De anser sig ha kapaciteten till att göra det, men ifrågasätter om 

det verkligen är ett behov som kunderna har. Valet om att inte erbjuda expressleverans 

togs för många år sedan och det var inte enbart kundernas behov som styrde, utan även 

den miljömässiga aspekten (Respondent 1). Samtidigt som Respondent 1 inte kunde 

utseluta att de aldrig skulle erbjuda expressleverans i framtiden.  
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Företag 1 arbetar för att optimera förpackningarnas storlek i förhållande till varan och 

minimera mängden luft som transporteras. De har som ambition att få sina kunder att 

välja Click & Collect i sin e-handel, vilket innebär att kunderna hämtar ut sina paket i 

butik. I dagsläget väljer cirka 60 % av företagets kunder den här tjänsten när de köper 

online, något som möjliggör att paketen kan samlastas med de övriga produkterna som 

skickas ut till landets butiker och antalet transporter minskas (Respondent 1). Vidare 

använder Företag 1 påsar som emballage när kunder köper från e-handeln och Respondent 

1 ser det som en bra lösning om det fanns ett cirkulärt system för påsarna. Samtidigt som 

hen misstänker att det skulle krävas ett lagkrav för att företag skulle införa det och att det 

är viktigt att en total översyn görs då det också kan innebära ökade transporter.  

 

Returhantering	  	  

Respondent 1 anser själv att det nya konsumtionsmönster som växer fram i samhället, där 

konsumenter beställer hem flera varianter av ett plagg för att sedan returnera ett eller flera, 

inte är hållbart. Samtidigt som hen förstår problematiken som finns av att inte veta vilken 

storlek som passar. Företag 1 har emellertid inte upplevt detta som ett problem eftersom 

de har en förhållandevis låg returgrad. Av antalet enheter de skickar ut returneras 12 % 

av dessa och två tredjedelar av de returerna sker i butik. Det kan förklaras av att Företag 

1 försöker styra och uppmana sina kunder att göra det. Det minskar inte enbart 

returtransporterna, utan kan också minska mängden godstransporter till butik eftersom de 

returnerade varorna kan tas tillvara på, och säljas på nytt i butik. Ytterligare nya varor 

skickas först när lagersaldot i butik sjunkit till en viss grad och därför anser Respondent 

1 att det kan vara mer miljövänligt att ha både e-handel och butik, om det används i 

kombination och på rätt sätt.  

 

Företag 1 skulle enligt Respondent 1 välkomna en lag om returavgift och ser att många 

av deras konkurrenter börjat erbjuda fri frakt och fri retur på sistone. Respondent 1 

ifrågasätter själv företag som har en relativt hög returgrad, runt 30 %, vars returer först 

går tillbaka till sitt lager, för att sedan skeppas till Baltikum-länder där plaggen tas 

omhand, för att slutligen skickas tillbaka till centrallagret. Det innebär onödiga 

transporter och Respondent 1 menar att företag som gör så, borde vara öppna med det och 

våga stå för det.  
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4.2	  Företag	  2	  

CSR	  i	  företaget	  

Företag 2 arbetar kontinuerligt för att ta in synpunkter och åsikter från företagets 

intressenter, där företagets ambition om att hela tiden följa med om vad som händer 

tydliggörs. De har en anställd på huvudkontoret som intervjuar kunder, olika avdelningar 

på företaget samt deltar på forum med tredjepartslogistiker (Respondent 2a). Hela 

företaget är också involverade i CSR-arbetet (ibid) och de har skrivit hållbarhetsrapporter 

under flera år (Företag 2:s hemsida). Respondent 2a berättar hur de från 

logistikavdelningen är väl medvetna om deras roll i CSR-arbetet och delger ett exempel 

på hur dem valt ett annorlunda transportalternativ från sin leverantör i Turkiet, av just 

miljömässiga skäl. Istället för att välja det snabbaste, billigaste och det alternativ som 

gynnat försäljningen mest, vilket hade varit att transportera varorna med lastbil från 

Turkiet till Sverige, har de valt den intermodala tjänsten. Varorna fraktas först i färja, för 

att sedan fraktas med tåg, till färja på nytt för att slutligen enbart fraktas 60 km med lastbil. 

Detta gör att leveranstiden blir en dag längre men å andra sidan minskas miljöpåverkan 

med 70 % (Respondent 2a). Andra exempel är att Företag 2 aktivt arbetat med att 

minimera flygtransporterna från Kina och att de väljer att arbeta med de stora 

distributionsaktörer som själva har strikta krav på sig gällande miljöarbete (ibid).  

 

Leverans	  och	  förpackningar	  

Vidare arbetar Företag 2 endast med standardtjänster när det gäller leverans ut till kund 

och har idag inte det som benämns för expressleverans som en tjänst (Respondent 2a). 

Företaget arbetar med tre olika leverans- och transportsätt till deras kunder; hämta i butik, 

hämta på utlämningsställe eller ta emot deras order som ett varubrev. Respondent 2a 

uppskattar att det är en väldigt stor andel av ordrarna som hämtas butik. Tidigare 

skickades Collect in Store ordrarna fem dagar i veckan men av miljöskäl har företaget 

minskat sändningar till tre dagar. Genom att minska antal sändningsdagar ökar företaget 

mängden kundordrar i en ytterförpackning som skickas till butik. Enligt Respondent 2a 

är företaget väldigt noga med att planera distributionen ut till deras butiker för att 

säkerställa att det inte ska fraktas luft, utan att de paket som fraktas ska vara 

välpaketerade. Företaget arbetar aktivt för att leverantörerna endast ska arbeta med 

standardkartonger då kartongen inte ska bli för tung för en person att hantera. Det här 

bidrar inte bara till att paketen väger mindre utan även att de blir mer välfyllda.   
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Vidare har företaget arbetat ytterligare för att minska deras miljöpåverkan genom att 

minimera plaståtgången på deras e-handelspåsar. Det har dem gjort genom att plocka bort 

handtaget på påsen. Respondent 2a belyser vågskålen mellan att det ska var tilltalande 

och praktiskt för kunden att bära hem varorna mot att optimera påsarna och säkerställa 

att de inte tar mer plats än nödvändigt samt att de minskar plaståtgången vid 

tillverkningen.  

	  

Returhantering	  	  

När det gäller frågan om returnering av varor anser Respondent 2a att nyckeln till 

minskade returer är en hög service, kommunikation och att informationen som ges till 

kunden i början av köpprocessen är värdefull. Det är av stor vikt att kunden får den 

informationen hen behöver som exempelvis rätt mått på produkten och rättvisa, bra 

produktbilder. Detta för att ge kunden så bra information som möjligt vid köptillfället. 

Personligen anser Respondent 2a att utleveranstiden är något som spelar en stor roll när 

det kommer till att minska antalet returer. Respondenten menar att om utleveransen tar 

för lång tid finns det risk att konsumenten hinner ångra sig eller köpa ett annat plagg innan 

paketet har levererats.  

 

Något som Respondent 2a ser positivt på är möjligheten för kunderna att beställa direkt 

till butik, Collect in Store, för att prova och eventuellt returnera direkt i butik. Hen menar 

att detta konsumtionsmönster minskar returtransporterna till huvudlagret och produkterna 

kan med fördel säljas vidare direkt i butiken. För samtliga kunder som beställer online 

medföljer en returetikett vilket Respondent 2a personligen ser skeptiskt på då hen ser det 

som att företaget gör det lite väl enkelt för kunderna att returnera. Hen ser istället en 

möjlighet att minska antalet returer genom att upptäcka och stoppa fler returer när 

kunderna gör en registrering av sin retur på “mina sidor” på hemsidan. Vidare menar 

Respondent 2b på att de har arbetat för att minska pappersåtgången genom att ta bort 

retursedeln där konsumenterna tidigare fyllt i orsaken till returen, det sköts numera under 

“mina sidor” på hemsidan. Att detta görs av miljöskäl är även något som kommuniceras 

ut till konsumenterna.  
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I nuläget kan 90% av företagets returer återgå till näthandeln och butikerna för att säljas 

på nytt och enligt Respondent 2a har dem blivit hårdare med att neka returer som tas emot 

där tecken på användning av plaggen syns.  

“Är man för generös som företag så lär sig kunderna det till slut, här 
kan jag returnera precis vad jag vill.” (Respondent 2a)  

Vidare spekulerar Respondent 2a huruvida en reglering kan utformas där det exempelvis 

det skulle finnas ett maxantal av samma plagg men i olika storlekar som en konsument 

får beställa vid ett köp.  

 

4.3	  Företag	  3	  	  

CSR	  i	  företaget	  

Respondent 3a menar att CSR genomsyras i verksamheten och Företag 3 har en tydlig 

hållbarhetsstrategi. Strategin har sin grund i en tidigare utformad väsentlighetsanalys där 

områden som hållbara material, uppföljning av leverantörer och rättigheter i produktion 

hade fokus. Analysen gjordes tillsammans med företagets kunder, leverantörer, 

medarbetare, kommun och ägare (Respondent 3a). Vidare arbetar företaget med att ta in 

synpunkter från deras intressenter genom löpande kundenkäter och ett aktivt deltagande 

i olika forum där det förs diskussioner tillsammans med konkurrenter och statliga 

myndigheter. Årligen tar företaget fram en hållbarhetsrapport och de vill på ett naturligt 

sätt kommunicera ut till deras kunder hur det arbetar med hållbarhet (ibid). Respondent 

3b menar att det finns en medvetenhet och att deras kunder blir mer och mer intresserade 

av hållbarhet. Kunderna ställer allt högre krav på företagets sätt att arbeta mot en hållbar 

verksamhet och CSR-frågor har blivit en hygienfaktor. Samtidigt som hen ser kundernas 

förväntningar som tvådelade, de vill ha miljövänliga transporter men de har också höga 

krav på snabbhet, vilket Respondent 3b har svårt se hur det ska gå ihop. Vidare menar 

Respondent 3b att CSR på ett sätt har blivit rutinmässigt i deras operativa del. Det handlar 

emellertid mer om en årlig uppföljning av hur stor mängd emballage och 

förbrukningsmaterial som förbrukats under året samt hur mycket koldioxidutsläpp deras 

paket bidragit med. I dag sker kommunikationen av företagets hållbarhetsarbete genom 

mailutskick, fokus i utvalda kampanjer och inlägg på sociala medier (Respondent 3a).  
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Leverans	  och	  förpackningar	  

Företaget har bytt ut alla sina plastpåsar till mer återvunnen plast och Respondent 3a 

uppskattar att 60 % av den plasten som används vid utleverans är återvunnen. Vidare har 

företaget som vision att de år 2025 ska vara fria från engångsplast på samtliga påsar. 

Respondent 3b berättar att de idag använder plastpåsar och kartonger där hen ser flera 

fördelar med plastpåsar då de är billigare och kan packas tätt inpå plagget, vilket gör att 

mängden luft i förpackningarna minskas. Tanken är sedan att vid eventuella returer ska 

det vara enkelt för kunderna att använda samma påse. En välfylld låda innehåller upp 

emot 30 % luft och utrymmesmässigt tar den lika stor plats vid utleverans som om den 

skulle returneras. Dessutom kan mängden varor som returneras vara färre än vad som 

levererades, vilket gör att det är ännu mer luft i lådan på returvägen. Vidare berättar 

Respondent 3a om en underleverantör som använder en maskin som automatiskt känner 

av hur produkten ser ut och hur den kan paketeras på bästa sätt för att både skydda varan, 

minimera materialåtgången samt minimera luftutrymmet. När Respondent 3b tillfrågades 

om samma fråga, hade hen ingen vetskap om den här maskinen, trots att hen är ansvarig 

för utvecklingen av distribution och emballage inom företaget.  

 

För att möta konsumenternas ökade krav har företaget nyligen infört 24 timmars leverans, 

detta för att inte förlora kunder som annars kanske väljer konkurrerande företag om deras 

förväntningar på snabba leveranser inte levs upp till (Respondent 3a). Ur ett 

hållbarhetsperspektiv menar Respondent 3a att de nödvändigtvis inte behöver ses som att 

det har en negativ inverkan på miljön. Det viktiga är att de utgående lastbilarna fylls upp 

och optimeras där hen menar att det snarare handlar om att planera om tider för de 

utgående lastbilarna. Respodent 3b menar även att den här servicen egentligen inte är 

någon särskild typ av transport då de färdigpackade paketet lastas samman med övriga 

standardpaket i utleverans transporterna. Det enda som görs är att det sker ett nytt 

orderuttag mitt på dagen, där paketen prioriteras, för att hinna levereras ut innan sluttiden. 

På frågan huruvida dem anser att kunden helst värderar att få varan snabbt eller på utsatt 

tid, svarar Repsondent 3b att precision är viktigare än snabbhet. Samtidigt vill företaget 

möta de kunder som vill betala mer för att få varan snabbare.  

 

Olika krav och olika behov som 24 timmars leverans kan emellertid i  vissa fall göra att 

de utgående transporterna inte optimeras fullt ut. Med hjälp av en nära kommunikation 

med företagets distributör arbetar de dagligen med att få ihop pusslet med optimala 
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utleveranser. Respondent 3b förklarar att det finns en varierande utnyttjandegrad av 

lastningsutrymmet men att det överlag är optimerat. För några år sedan började det synas 

en del alternativ till mer miljövänligare frakter inom transportbranschen och inom en kort 

tid kommer företaget inleda ett samarbete med en transportaktör som miljökompenserar 

för alla sina transporter.  

	  

Returhantering	  	  

Företag 3 har en returgrad på cirka 26 % och har av kostnads- och hållbarhetsskäl tagit 

beslutet om att ta en returavgift för ett av deras modeföretag, där returavgiften får deras 

kunder att tänka en extra gång. Det andra modeföretaget, Företag 3.1 erbjuder fri retur 

och har gjort det sedan en lång tid tillbaka. Genom att visa informativa bilder på plaggen 

och ta till sig feedback på kundkommentarer arbetar företaget för att hålla nere 

returgraden. Exempel på feedback från kundkommentarer kan vara att produktbilden har 

en felaktig färg och då justerar de färgen på produktbilden (Respondent 3a). Vidare följer 

företaget även upp returgraden per produkt för att kartlägga problem. Enligt Respondent 

3b vill de samtidigt arbeta för att returerna ska upplevas som enkla av kunderna. Idag ser 

Respondent 3a hur fler företag börjar införa returavgifter och skulle välkomna en 

lagstiftning för samtliga e-handlare i Sverige att ta en returavgift.  

 

Samtliga returer återgår till företagets huvudlager i Sverige men vissa flöden skickas till 

ett lågkostnadsland där de packas om, innan de återkommer till huvudlagret för att säljas 

igen (Respondent 3a; 3b). Den här returneringsprocessen, är något som både Respondent 

3a och Respondent 3b anser att de inte är särskilt transparenta med mot deras kunder.  

“Det är klart att det är inget som vi beskriver för våra kunder 

egentligen, såklart. Men samtidigt är den ju alltid ifrågasatt. Inte bara 
för rent strikt miljömässig hänsyn [...] som är svåra att försvara, utan 

kanske mer och mer på senare tid att du får en längre ledtid.” 
(Respondent 3b) 

Detta görs främst att kostnadsskäl men Respondent 3a menar på att det inte känns bra ur 

ett hållbarhetsperspektiv. Vidare beskriver Respondent 3b hur företaget tidigare hade en 

returavdelning på deras huvudlager men att de, genom att ta bort deras egna avdelning 

och använda sig av samarbete i ett lågkostnadsland, sparar ett antal miljoner kronor varje 
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år. Samtidigt som den längre ledtiden ökar risken för att varorna som befinner sig för 

länge i processen inte efterfrågas längre.  

 

Returprocessen i Företag 3.1 stannar däremot i Sverige, vilket enligt Repsondent 3b beror 

på traditioner. Hen berättar hur de varit duktiga på snabbhet, både gällande utleverans till 

kund och returbehandlingen.  

 “Returer ska behandlas snabbt som attan!” (Respondent 3b)  

Det här är något som kunderna hos Företag 3.1 har lärt sig och förväntar sig. Kunderna 

skulle inte acceptera om det tog tre till fyra dagar längre helt plötsligt.  

“Vilket man kan tycka är motsägelsefullt då dem inte tar något 
returporto och är supersnabba och Företag 3 tar returporto och inte är 

lika snabba.” (Respondent 3b) 

	  

4.4	  Företag	  4	  	  

CSR	  i	  företaget	  

Respondent 4 anser att Företag 4 arbetar med CSR-frågor i sin verksamhet och det är som 

tydligast på leverantörsdelen samt företagets sociala engagemang. Företag 4 har tagit flera 

initiativ till att stötta sociala organisationer och projekt som främjar människors 

välmående och hälsa. I logistikdelen, där Respondent 4 är medveten om att företaget 

bidrar till en sämre miljö, är de noga med att avtalen som tecknas med 

tredjepartlogistikerna ska uppnå vissa krav, som reglerar både trafiksäkerhet och 

miljöfrågor. Företag 4 kommunicerar sitt CSR-arbete via deras hållbarhetsrapport men 

även via sin hemsida. På de kollektioner som är mer hållbara än andra sitter en specifik 

märkning, som ska underlätta för kunder att veta vilka varor som är ett bättre miljöval. 

 

Inför att företaget ska uppdatera sina mål och fokusområden för hållbarhetsarbetet 

vartannat år genomförs en intressent-dialog. Där intervjuas kunder, leverantörer, 

anställda, välgörenhetsorganisationer och olika organisationer som är inriktade på 

hållbarhet, för att känna av alla som kan tycka och tänka något om företaget. Företag 4 

använder en väsentlighetspyramid som symboliserar vad som är viktigast och vad som 

ska fungera för bolaget. Hållbarhetsrapporten ses inte enbart som ett pappersdokument, 
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utan det kräver en transparens gentemot kund och det blir således ett verktyg för att 

säkerställa att alla bidrar på ett eller annat sätt. zLeverans och förpackningar 

I syfte att minimera både förpackningar, plast och silkespapper har Företag 4 skapat 

instruktioner till sina leverantörer som visar hur varorna ska paketeras. Om den efterföljs 

blir förpackningen optimal och då minimeras också användningen av materialet. 

Respondent 4 hade strax före intervjutillfället varit och besökt några av företagets 

underleverantörer i Kina och kommit till insikt om att instruktionerna, som i dagsläget är 

på engelska, behöver översättas till mandarin och kantonesiska. De människor som 

faktiskt utför arbetet är inte tillräckligt bra på engelska och därför ska nu översättningar 

göras till det lokala språket för att förbättra arbetet. Respondent 4 ser samtidigt att det 

fortfarande finns en resa kvar att göra gällande utflödet från centrallager till butik och 

kund. Här blir det en konstant kompromiss mellan att upprätthålla en fyllnadsgrad och att 

ge en bra service till butikerna. Butikerna föredrar att packningen sorteras utefter diverse 

kategorier i butik samtidigt som desto mer som sorteras desto sämre fyllnadsgrad blir det. 

Det krävs också att det finns tillräckligt med varor och Respondent 4 ser att det fortfarande 

är mycket plast i leveranserna som fraktas ut.  

 

Företag 4 använder främst wellpapp i sina leveranser men det är också plast som finns 

med för att skydda plaggen mot smuts. På företagets centrallager plockas varorna 

dagligen för att sedan fylla trailar som skickas iväg med en stor aktör inom 

tredjepartslogistik. I staden där företaget har centrallagret och även kontor genomförs 

interna transporter där lastbilarna går på HVO, vilket är fossilfritt bränsle.  

 

Vidare har Respondent 4 en uppfattning om att kundernas krav på snabba leveranser är 

situationsberoende och beroende på vad kunderna beställer. Ofta är skiftningar i vädret 

en orsak till att snabba leveranser är önskvärda medan planerade inköp till exempelvis 

skolstart inte kräver samma korta leveranstid. Företag 4 har ungefär 20 % returer, vilket 

innebär att 20 % av det som säljs kommer tillbaka. Respondent 4 upplever att 

konsumenter oftast har bra koll på storlekar när det handlar om att köpa skor, men att det 

är svårare när det gäller kläder, vilket hen också tror är orsaken till att konsumenter väljer 

att köpa hem flera storlekar.  

“Jag tror vi måste själva ta ett ansvar för att bli ännu bättre på att 
hjälpa kunden att hitta rätt storlek.” (Respondent 4)  
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Samtidigt som hen tror på digitaliserade lösningar som hjälper till att scanna av 

konsumenternas figur för att veta vilken storlek som faktiskt behövs. En annan aspekt 

som kan förbättras är produkttexterna på företagets hemsida, där Respondent 4 tror att 

mycket kan göras.  

 

Returhantering	  	  

När en konsument ska returnera en vara hos Företag 4 finns två alternativ, antingen 

lämnas den tillbaka till butik eller används retursedeln som finns med i paketet och lämnas 

in på ett postombud (Respondent 4). Om produkten lämnas in till butik, kan butiken 

antingen sälja varan där, men om den inte finns i det ursprungliga sortimentet kan butiken 

skicka tillbaka varan till centrallagret. När varan väl återvänder till centrallagret packas 

den upp och granskas för att säkerställa att den går att sälja igen. Här kontrolleras bland 

annat att det inte finns svettfläckar, deoderantfläckar och den rollas också för att få bort 

eventuellt hår. När varan är kontrollerad, viks den ihop, läggs i en plastpåse och kommer 

sedan upp på lagerhyllan samt är redo för försäljning igen. Hela den här processen är 

ganska dyr då den innehåller bland annat transportkostnad och hanteringskostnader. Den 

digitala framfarten och online-försäljningen syns också i resultaträkningen då 

logistikkostnaderna drivs upp eftersom det blir mer frakter, mer hantering och 

returflöden, som inte fanns för ett par år sedan. Respondent 4 ser det här med returer som 

en utmaning och något som måste förbättras.  

“Annars får vi svårt med både hållbarhet och lönsamhet.”  
(Respondent 4) 

Företag 4 är i dagsläget inte transparenta eller kommunicerar ut returprocessen till kund 

men ser inga problem med att införa det i hållbarhetsrapporten. Respondent 4 ser heller 

inga problem med ett eventuellt krav på att ta betalt för returer då deras kunder redan är 

vana vid det.  
 

4.5	  Organisation	  1	  	  

Konsumentbeteende	  	  

Respondent 5a berättar att de på Organisation 1 ser en trend om att många konsumenter 

är tudelade i sitt köpbeteende, då de sätter väldigt höga krav på hållbarhet samtidigt som 

de köper varan hos den som erbjuder den billigaste. Enligt Respondent 5b har företagens 

ledare inom branschen märkt att kunderna inte tänker på att de agerar på ett ohållbart sätt; 
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de ser köpen och möjligheten till retur som en service och en självklarhet. Detta var inte 

incitamentet bakom fria returer, utan det var för att minska risken som konsumenter kan 

uppleva av att genomföra ett distansköp (ibid). En annan aspekt som kan kopplas samman 

med returerna är de olika betallösningar som kommit på marknaden. Kunder kan använda 

betallösningar som är kostnadsfria vilket innebär att det går att beställa hem, prova och 

sedan returnera varorna, utan att ligga ute med några pengar (Respondent 5a). Respondent 

5a menar att konsumenträtten har stärkts på sistone samtidigt som viss problematik 

uppstått med exempelvis ångerrättssystemet, där en konsument har 14 dagars rätt att ångra 

sitt köp. I grunden är det bra att lagen finns och att konsumenten har en möjlighet att 

ångra sig eftersom köpet sker på distans. Problemet har uppstått när konsumenter 

missbrukat möjligheten och använt produkterna för att sedan returnera. Här har 

näringsidkare svårt att bevisa att produkten är använd och att rätten att returnera 

produkten inte kvarstår, något som går i strid med hållbarhetstänket då returnerade 

produkter riskerar att inte vara möjliga att säljas på nytt.  

	  

Företags	  ansvarstagande	  i	  förhållande	  till	  hållbarhet	  

När konsumenten kan beställa hem flera varor och sedan returnera utan kostnad blir det 

problematiskt utifrån ett hållbarhetsperspektiv (Respondent 5a). Det här förändrade 

köpbeteendet ökar både kostnaderna och mängden frakter (Responden 5b). Någonstans 

landar det i att kunder måste ha en känsla för vad som är hållbart, samtidigt är det svårt 

att kräva något annat agerande av dem, om de inte informerats om frakterna och returernas 

belastning på miljön. Många företag vill idag profilera sig som hållbara vilket syns i bland 

annat hållbarhetsstrategier och hållbarhetspolicys (Respondent 5a). Logistikfrågan är en 

stor del av hållbarhetsarbetet och frakt kan vara en parameter som konsumenter kan 

komma att vilja veta mer om, där det tydliggörs hur mycket utsläpp och hur mycket det 

kostar att få varan levererad till sin dörr. Frakten är något som många företag arbetar med 

då det är en kostnadsfråga och om transporterna kan optimeras, kan företagen bli mer 

lönsamma. Det finns alltså incitament för företag att se över transporterna, samtidigt som 

den höga konkurrensen globalt gör det komplext (ibid). Gällande expressleveranser ser 

Respondent 5b att det kan fungera i framtiden, om det är fullastade transporter som går, 

att varorna samlastas och att flera företag använder samma logistiklösningar.  

  



53 

När informationskravet för plastpåsar infördes i butik var Organisation 1 delaktiga 

(Respondent 5a). Här tydliggjordes det att om kostnaden för påsen hade lagts på 

företagen, och således bakats in i produkternas kostnadskalkyl, hade beteendet hos 

konsumenterna inte förändrats. Konsumenterna hade omedvetet fått stå för kostnaden 

men när de istället fick frågan om dem behövde en påse, och då tvingades betala för den, 

nåddes en större förändring i det kollektiva beteendet. Det här är något som kan appliceras 

på frakten men problemet uppstår när företagen konkurrerar med företag från andra länder 

som inte har samma tillämpningar (ibid). Det är enkelt att tänka att svenska företag borde 

ta ett större ansvar i olika frågor, samtidigt som det är viktigt att se marknaden som global. 

Svenska företag konkurrerar med företag över hela världen vilket gör det svårt att ställa 

krav på svenska företag eller införa nationella regleringar gällande exempelvis 

fraktpolicys. Istället rekommenderar Organisation 1 att globala förändringar genomförs. 

Vidare ser Respondent 5a att den svenska lagstiftningen inte hängt med i 

leveranssystemet. Tvister kan uppkomma när varan ska överlämnas då det finns 

meningsskiljaktigheter i vem som bär risken.   

	  

Förpackningar	  och	  leverans	  

Det svenska möbelvaruhuset IKEA är ett bra exempel på hur förpackningsingenjörer 

lyckats utveckla och optimera företagets förpackningar i förhållande till varan 

(Respondent 5b). Det här har smittat av sig på handeln och det finns numera exempel på 

e-handelsföretag som har automater som kan läsa av vad som ska skickas och designar 

en optimal förpackning utefter respektive vara (ibid). Det som är problematiskt gällande 

distanshandel är att säljaren, i de flesta fallen, står för risken under transport eller leverans. 

Det leder till att säljaren inte vill riskera att varan går sönder längs vägen och paketerar 

därför varorna i stora förpackningar med mycket luft i. Skulle det införas krav på att 

anpassa förpackningarnas utseende tror Respondent 5a att det kan få bakslag i e-handeln, 

då konsumenten kan komma att behöva stå för en kostnad när ömtåliga paket ska skickas 

(ibid). Organisation 1 ser också att på lång sikt kommer någonting behöva göras med 

frakten, som det ser ut just nu är det ofantligt många returer (Respondent 5a). Båda 

respondenterna är också positiva till att införa en typ av frivillig klimatkompensation för 

det emballage som går åt vid köpet online, i liknelse med införandet av att plastpåsar 

betalas av konsumenterna i butik. Å andra sidan är Respondent 5a aningens skeptisk till 
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att det skulle fungera i samtliga konsumentkretsar och syftar då till konsumenternas 

tudelade beteende om krav på hållbarhet i kombination med jakten på låga priser.  

 

Returhantering	  

Respondent 5a ser att returerna kan samlastas och att varorna kan skickas i större 

omgångar. Ett bättre storlekssystem tror Respondent 5b kan vara en del av lösningen på 

den ökade mängden returer. Där konsumenten tar reda på vilken storlek hen har, och det 

kan numera göras med diverse digitala verktyg. Samtidigt som det är viktigt att det finns 

ett gemensamt storlekssystem för hela världen, där en storlek i Sverige motsvarar samma 

storlek i övriga världen, vilket inte är fallet idag. I dagsläget finns det emellertid ett 

storlekssystem framtaget för hela Europa, men det är inga som har börjat använda det.  

“Returer är ett stort huvudbry för många av våra medlemsföretag, vi 
har otroligt många returer samtidigt som man vill ge en bra service till 

konsumenten.” (Respondent 5a)  

Vidare syns det att många företag har börjat prova att lägga returkostnaden på konsument 

och kommunicera att det görs av hållbarhetsskäl. Det är många av våra medlemsföretag 

som aktivt jobbar med att kommunicera returer, vilken miljöpåverkan det har och 

samtidigt hitta bättre lösningar. Respondent 5a anar att det här är ett samhällsproblem 

som konsumenterna behöver bli mer medvetna om, speciellt vilka kostnader som läggs 

på företagen i samband med alla returerna.  
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5.	  Analys	  

5.1	  Corporate	  Social	  Responsibility	  	  

5.1.1	  CSR	  i	  dagens	  verksamhet	  

Samtliga fallföretag anser att de arbetar med CSR i sin verksamhet idag och förstår vikten 

av att driva en hållbar utveckling, både för miljön men också för att möta intressenternas 

ökade förväntningar. Alla respondenter ser hur deras kunder blir mer och mer intresserade 

av hållbarhet samtidigt som kundernas krav på att företaget arbetar CSR-frågor ökar. Det 

här poängterar också Ottosson och Parment (2014), att företags arbete med 

hållbarhetsfrågor har blivit ett grundläggande krav. Vidare är företagen väl medvetna om 

den påverkan verksamheten har på miljön och har i många fall valt mer miljövänliga 

alternativ. Det är viktigt att företag tar sitt ansvar för den påverkan som deras verksamhet 

ger upphov till (Kotler, 1972; Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). Det här 

ansvarstagandet är även något som ses som ett frivilligt ansvarstagande, att arbeta för ett 

hållbart samhälle (SIS, 2005; Grankvist, 2012; Björklund, 2012). Frivilliga initiativ från 

de olika fallföretagen är något som bland annat har synts genom miljömätningar, 

reducering av plaståtgång och alternativa transportval. Företag 4 tar ett utökat 

samhällsansvar där de stöttar olika sociala organisationer och projekt som bidrar till ett 

ökat välmående hos människor. Ett annat exempel återfinns hos Företag 3 som har som 

vision att vid 2025 ska deras verksamhet vara fri från engångsplast. Genom att ta ett 

frivilligt ansvar och att inte lockas av kortsiktiga vinster kan hållbarhet inom den 

ekonomiska aspekten uppnås (Björklund, 2012).  

 

Genom att skapa en ergonomisk arbetssituation för sina anställda kan företag ta ett socialt 

ansvar (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) vilket Företag 2 har anammat då de enbart 

använder standardkartonger. Det är för att säkerställa att kartongerna blir lätthanterliga 

och inte för tunga. Företag 4 har sett över möjligheten att ändra språk på instruktionerna 

som finns för personalen som arbetar med paketeringen av varorna. En sådan förändring 

skulle underlätta arbetsförhållande hos underleverantören vilket är ytterligare ett exempel 

på socialt ansvarstagande (Björklund, 2012).  

 

5.1.2	  Transparens	  mot	  företagets	  intressenter	  	  

Det handlar inte enbart om hur företagen arbetar för hållbar utveckling utan det är också 

viktigt hur företagen kommunicerar ut arbetet till sina intressenter. Sedan några år tillbaka 
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har samtliga fallföretag hållbarhetsredovisat (Företag 1:s hemsida, 2019; Företag 2:s 

hemsida, 2019; Respondent 3a & Respondent 4) vilket idag ses som ett grundläggande 

krav (Ottosson & Parment, 2014). Företag 4 framhäver hur viktigt det är att deras 

hållbarhetsrapport inte bara ses som ett dokument, utan som ett verktyg för att 

kommunicera deras hållbarhetsarbete. Detta återspeglar det Frostensson och Helin (2018) 

poängterar om att hållbarhetsredovisningen ska användas som ett verktyg för att uppnå 

det grundläggande i hållbarhetsredovisningen; transparans mot intressenter. Två av 

företagen menar på att de inte är transparenta med sin returprocess och att processen inte 

är något som de kommunicerar till deras intressenter. Skillnaden mellan respondenternas 

svar är att de ena företaget vill undvika att upplysa om returprocessen medan det andra 

företaget inte ser några problem med att redovisa det i deras hållbarhetsrapport. 

Ytterligare ett företag menar på att de som företag inte har något att dölja för deras 

intressenter samtidigt som hen inte är säker på att det finns information om returprocessen 

i deras hållbarhetsrapport. Det kan diskuteras hur transparenta de är då hen även hävdar 

att CSR återspeglas i deras frakt- och returneringspolicy. Vid bristande transparens bör 

företagen ha i åtanke att den ökade informationsspridningen som sker i dagens samhälle 

ingiver en viss risk för att ett dåligt rykte om företagets hållbarhetsarbete sprids 

(Björklund, 2012). Detta styrks av att det främsta syftet med att arbeta med CSR är att 

skydda sitt rykte och image mot omvärlden (Welford, 2010).  

 

I hållbarhetsredovisningen behöver företagen ställa sig frågan om vad och hur de ska 

redovisa sitt arbete (Frostenson & Helin, 2018) då det idag ställs höga krav på företagets 

kommunikation med omvärlden (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). De olika 

fallföretagen använder sig av olika, men snarlika metoder för att redovisa sitt arbete och 

där det mest förekommande är hållbarhetsrapporter. Det syns även kommunikation av 

arbetet via sociala medier där Respondent 3a berättar att de via sociala medier vill visa 

deras företagstänk kring hållbarhet på ett naturligt sätt. Respondent 5a menar på att 

hållbarhetsarbetet är ett sätt för företag att profilera sig som hållbara utåt mot sina 

intressenter. Vidare förs det diskussioner kring hur arbetet med hållbarhet ska 

kommuniceras ut till företagets kunder där även Ottosson och Parment (2014) hävdar att 

grunden ska ligga i att det sker på ett öppet och transparent vis.  

 

Företag påverkas av såväl interna som externa aktörer och behöver utforma en tydlig bild 

om vilka som utgör företagets viktigaste intressenter (Freeman, 1984). Arbetet med att 
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kartlägga företagets intressenter är något som har synts i flera fallföretag. Två 

respondenter från två olika företag beskrev deras arbete med att samla in olika 

intressenters synpunkter på företagets viktigaste aspekter. Det här arbetet benämnde de 

som en väsentlighetsanalys respektive en väsentlighetspyramid. I ett tredje företag finns 

det även en anställd på huvudkontoret som arbetar med att samla in de här synpunkterna. 

Detta tyder på att företagen ser en stor vikt i att ta in och använda deras intressenters 

synpunkter.  

 

Vidare menar Björklund (2012) att företagens hållbarhetsarbete påverkas av myndigheter 

och beslutsfattare. Respondent 5a hävdar däremot att nationella lagstiftningar kan hämma 

den svenska marknaden. Istället rekommenderar hen att globala myndigheter genomför 

förändringarna för att det ska ge rätt effekter samtidigt som globala handelsmönster kan 

vara svåra att förändra. Ibland kan det frivilliga ansvarstagandet ifrågasättas, då ett flertal 

respondenter hävdar att det skulle krävas lagkrav för att företag skulle vidta vissa 

åtgärder. Respondent 1 nämner ett exempel om ett cirkulärt system för plastpåsar där hen 

anser att det skulle krävas ett lagkrav för att det systemet skulle införas. Samtidigt finns 

argumentet om kopplingen mellan CSR och konkurrensfördelar (Waddock & Smith 

2000; Porter & Kramer 2002; Dobers 2010; Björklund 2012) och då handlar det om att ta 

det frivilliga ansvaret för att driva på hållbarhetsutvecklingen. Flertalet företag skulle 

välkomna olika lagkrav kring returnering, men för att vara fortsatt konkurrenskraftiga 

behöver dem själva hitta hållbara lösningar på sina utmaningar. Det kan även vara av stor 

fördel att följa de här externa intressenterna för att vara beredd på att anpassa sig till 

förändringar som sker (Freeman, 1984).  

 

Det är inte endast företagen som är ansvariga för styrningen mot en hållbar utveckling 

utan även företagets intressenter (Björklund, 2012). Samtidigt som företagen bör ha i 

åtanke att konsumenten inte alltid tar det bästa beslutet (Ottosson & Parment, 2014). 

Däremot anser Respondent 5b att det i slutändan handlar om att kunder måste ha någon 

känsla för vad som är hållbart. Samtidigt som Respondent 5a menar på att konsumenterna 

är tudelade i deras kring deras hållbarhetstänk, då de ofta väljer det billigaste priset. Å 

andra sidan är det svårt att kräva något annat agerande av dem om inte informationen har 

nått dem. Vidare menar Björklund (2012) att på grund av att konsumtionen bidrar till en 

stor miljöpåverkan anses konsumenterna bära på ett stort hållbarhetsansvar. Genom 

Företag 4 syns ett exempel på hur de vägleder konsumenterna till att göra ett bättre 
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miljöval genom en speciell märkning på de produkter som är mer hållbart producerade, 

vilket är ett exempel på kommunikation av produktinformation (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2015).  

	  

5.2	  Logistiska	  aspekter	  	  

5.2.1	  Kunders	  krav	  och	  konkurrenskraft	  

Kunden och marknaden har blivit en central del inom logistiken och det är numera viktigt 

att överträffa kunders behov (Björklund, 2012), vilket samtliga fallföretag har insett. 

Vidare menar Björklund (2012) att logistiken blivit en nyckelfaktor som kan skapa 

konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Det här har heller inte undgått något av 

fallföretagen där exempelvis Företag 2 märkt hur kunder returnerar produkter om varorna 

inte levereras tillräckligt fort. Respondent 3b ser hur kunders förväntningar är tudelade, 

då de vill ha miljövänliga transporter samtidigt som de har höga krav på snabbhet, något 

som idag är svårt att få ihop. Storhagen (2003) konstaterande om att e-handel och logistik 

inte utvecklats i takt med varandra och Björklund (2012) menar att stora förändringar har 

gjorts i logistiksystmen när e-handeln har ökat. Det här tydliggörs i tre av fallföretagen 

som har påverkats av de ökade returerna och de ökade krav på logistiklösningar som det 

innebär. Ett exempel återfinns i att ett företag har flyttat sin returhanteringen till ett 

lågkostnadsland och ett annat företag har minskat sina sändningsdagar. Vidare har de 

ökade logistikkostnaderna påverkat resultaträkningen till följd av den ökade e-handeln 

som inte fanns för ett par år sedan. En annan synvinkel som är värd att beakta är det 

faktum att den svenska lagstiftningen inte har hängt med i e-handelns och logistiken 

utveckling kring utleverans till kund, då det i vissa fall kan bli problem vid överlämnandet 

produkten och därmed risken (Respondent 5a).  

 

Idag är utmaningen med logistik konsten att kombinera låga kostnader med en hög 

leveransservice (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). Där Respondent 4 ser returer 

som en utmaning och något som måste förbättras för att både vara hållbara och lönsamma 

framöver. Utvecklingen av logistikarbetet beror till stor del på ökad konkurrens på grund 

av globalisering, kortare livscykel hos produkter och mer krävande konsumenter (Hjort, 

2013). Globaliseringen syns i fallföretagen då de är verksamma i fler länder än Sverige 

samtidigt som de handlar och har underleverantörer världen över. Respondent 5a 

poängterar hur konkurrensen är global och att svenska företag påverkas av utländska 
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aktörer. Livslängden för produkter har blivit kortare (Christopher & Peck, 2003; 

Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) vilket Företag 3 bland annat fått erfara genom att 

returhanteringstiden varit en kritisk aspekt. Om kläderna inte kommer tillbaka till 

lagerhyllorna tillräckligt snabbt ökar risken för att de inte kan säljas igen.  

 

Det är inte enbart tid som är en viktig konkurrensfaktor utan även kundanpassning och 

flexibilitet (Storhagen, 2003; Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). Flera företag 

erbjuder kunder att hämta sin leverans i butik eller via postombud, vilket visar på hur 

företagen arbetat med flexibilitet och kundanpassning. Företag 3 har också märkt hur en 

snabbare återbetalning av returerna kan få kunderna att uppleva en bättre leveransservice. 

Det blir också tydligt hos Företag 3.1, som alltid erbjudit fri retur, att tidsaspekten och 

snabbheten i processerna är avgörande för att leva upp till deras frakt- och 

returneringspolicy. För att erbjuda kundanpassningar, som exempelvis kan vara att 

konsumenten vill ha en kortare leveranstid, snabbare transport eller ett annat emballage 

är det viktigt att ha en hög grad av flexibilitet (Björklund, 2012; Oskarsson, Ekdahl & 

Aronsson, 2013). Det är även viktigt att leveransen av varan kommer på utsatt tid 

(Storhagen, 2003). Det här återspeglas i samtliga fallföretag, men de fallföretag som 

kombinerar e-handel med fysiska butiker, ser inte behovet av expressleveranser hos sina 

kunder. Anledningen till att ett av företagen införde expressleverans var för att inte tappa 

de kunder som är villiga att betala för en snabbare leverans. Det här visar både på 

flexibilitet i deras planering av utleveranser och kundanpassning gällande kundernas 

ökade krav på snabba leveranser. Samtidigt menar Storhagen (2003) att en hög 

leveransservice i regel också ökar kostnaderna. Vidare diskuterar två av respondenterna 

hur leveranstiden påverkar både behovet av expressleverans och antalet returer. Har 

konsumenterna tid att planera sitt köp och invänta leveransen är behovet av snabba 

leveranser mindre och således minskas risken att konsumenten hinner ångra sig eller köpa 

plagget någon annanstans. Samtliga fallföretag har visat på att de har utvärderat vad deras 

kunder värdesätter av en snabb leveranstid eller en god leveransprecision (Oskarsson, 

Ekdahl & Aronsson, 2013) och att kunderna är tudelade i sitt agerande (Respondent 3b).  

 

Samtliga fallföretag är väl medvetna om vad deras konkurrenter gör och ifrågasätter 

stundtals deras val av returhantering och hållbarhetsarbete. Parment (2015) beskriver 

detta som en omvärldsanalys där företag försöker skapa konkurrensfördelar genom 

erbjudanden som ger mer värde än sina konkurrenters. Samtliga fallföretag visar 
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emellertid på hur de hittat en balans mellan kundorientering, konkurrensorientering och 

företags styrkor samt förmågor som Parment (2015) anser vara viktiga då de aktivt valt 

att inte konkurrera på de plan som deras kunder inte värdesätter.  

	  

5.2.2	  Frakt	  och	  transport	  

Ett av företagen har aktivt valt att inte införa expressleveranser, dels på grund av miljöskäl 

och dels för att de inte upplevt att deras kunder krävt det ännu. Däremot anser två 

respondenter att expressleveranser inte behöver ses som en negativ inverkan på miljön 

om de utgående lastbilarna fylls upp och optimeras. Här menar Respondent 5b att det är 

viktigt att varorna samlastas och att flera företag väljer samma logistiklösningar. Detta är 

något som Oskarsson, Ekdahl och Aronsson (2013) förespråkar för att nå en hög 

fyllnadsgrad även på långa sträckor. Vidare menar Respondent 3b att expressleverans i 

själva verket endast innebär att varorna som ska skickas med expressleverans prioriteras 

på centrallagrets packningslista. Paketet samlastas sedan med de övriga standardpaketen 

i de utgående lastbilarna och åker med en vanlig transport men kan också innebära att 

transporterna inte optimeras fullt ut. Björklund (2012) menar å andra sidan att 

konsumenters ökade krav på snabba leveranser har gjort att tid blivit en konkurrensfaktor 

som företag använder och att det delvis påverkar den låga fyllnadsgraden, då företag inte 

hinner samlasta gods. Vidare har kundernas önskemål blivit transportmarknadens 

drivande faktor och transporten önskas genomföras till ett lågt pris, med kort leveranstid 

och med hög leveransservice (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). Respondent 4 ser 

behovet av att förbättringar behöver göras gällande leveranserna från centrallager till 

butik eller kund, då det blir en konstant kompromiss mellan att upprätthålla en bra 

fyllnadsgrad och att ge en bra service. Problematiken ligger i att det behöver finnas 

tillräckligt med varor som ska fraktas ut vid leveranstillfället och hur pass väl dessa ska 

sorteras (ibid).  

 

Vidare menar Oskarsson, Ekdahl och Aronsson (2013) att genom att utnyttja samlastning 

kan företag med en centraliserad lagerhållning och geografiskt spridda kunder ta ett större 

ansvar då fyllnadsgraden blir högre, även på långa sträckor. Det här är något som samtliga 

fallföretag försöker arbeta med. Majoriteten av företagen är måna om att fylla sina trailar 

och kartonger som sedan skickas iväg med en tredjepartlogistiker i syfte att optimera 

transporterna därifrån. Företagen som har fysiska butiker samlastar de produkter som 
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beställs online med de produkter som ska levereras ut till butik och de försöker styra sina 

kunder till att välja att hämta ut sina beställda produkter i butik för att hålla nere mängden 

transporter. Idag ställs det höga krav på flexibilitet, både gällande volymer och när 

transporten ska ske, vilket mynnar ut i svårigheter att uppnå en hög fyllnadsgrad 

(Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013).  

 

I alla delar av ett logistiksystem uppstår en miljöpåverkan och transporterna får ofta kritik 

för att vara de värsta miljöbovarna (Björklund, 2012). Samtliga företag är medvetna om 

miljöpåverkan som deras transporter ger upphov till och arbetar på olika sätt för att ta 

deras ansvar. Exempelvis nämner två av respondenterna hur respektive företag har arbetat 

för mer miljövänliga transporter. Detta genom att samtliga interna transporter går på 

fossilfritt bränsle respektive en förändring hur deras transport sker från en av deras 

leverantörer i Turkiet. Det andra exemplet är från Företag 2 där de har valt bort den 

snabbaste, billigaste och det alternativ som hade gynnat försäljningen mest och istället 

valt den intermodala tjänsten som innebär en dags längre leveranstid och en minskad 

miljöpåverkan med 70 %. Vidare har det länge varit en tvetydighet mellan varuägarna 

och logistikföretagen gällande vems ansvar det är att ta (Björklund, 2012). Flertalet av 

företagen har arbetat för att ta ett utökat ansvar när det kommer till deras transporter och 

det har visat sig i kravplattformar, alternativa transportval samt vid avtalsförhandling med 

tredjepartslogistiker. Det här tyder på att fallföretagen, det vill säga varuägarna, arbetar 

för att ta sitt ansvar. Samtliga respondenter som arbetar inom logistikområdet är medvetna 

om den ofrånkomliga miljöpåverkan som deras verksamhet ger upphov till. Respondent 

5a ser hur många företag arbetar med fraktfrågan eftersom det är en kostnadsfråga där en 

lyckad optimering av transporter kan generera en ökad lönsamhet. Det är samtidigt en 

stor del av hållbarhetsarbetet och frakt kan vara en parameter som konsumenter kan 

komma att vilja veta mer om. Det här genererar en svår fråga om vilken grad av ansvar 

företagen ska ta då det inte går att frångå företagets huvudsyfte som är att de måste bedriva 

sin verksamhet med vinst för att överleva på lång sikt (Grankvist, 2012).  
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5.2.3	  Förpackningar	  

Det är viktigt att använda förnyelsebart material i förpackningarna (Lindh, 2017), vilket 

bland annat Företag 3 är måna om att efterfölja. De har även arbetat för att minska deras 

plaståtgång i deras e-handelspåsar och ser en minskad miljöpåverkan då 60 % av plasten 

som används är återvunnen. Oskarsson, Ekdahl och Aronsson (2013) menar att mängden 

och valet av emballage kan påverka miljön och där har exempelvis Företag 2 valt att ta 

bort handtagen på plastförpackningarna av just den anledningen. Respondent 2a beskriver 

också dilemmat som finns i den här frågan; plastförpackningarna ska vara tilltalande och 

praktiska för kunden att hämta samtidigt som de ska ta liten plats i transporten och vara 

framställt med minimal plaståtgång. Vidare har Företag 4 skapat instruktioner till sina 

underleverantörer som paketerar varorna och om de efterföljs blir förpackning optimal i 

förhållande till varan samt att mängden plast och silkespapper minimeras.  

 

Paketering får ofta utstå hård kritik i förhållande till hållbarhet (Lindh, 2017). Samtliga 

fallföretag arbetar för att optimera förpackningarnas storlek i förhållande till varan, vilket 

är gynnsamt både för miljön, gällande mängden naturresurser som förbrukas men även 

för att minska mängden luft som fraktas (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). Vidare 

menar Lindh (2017) att det vore mest miljövänligt att inte paketera varan överhuvudtaget 

men belyser nödvändigheten av paketeringen för att bland annat skydda varan och 

kommunicera dess innehåll. Detta konfirmeras av Respondent 5a som ser det 

problematiska i att säljaren ofta bär risken för varan under transport eller leverans. 

Säljaren vill således minimera risken för att varan går sönder längs vägen och paketerar 

därför varorna i stora förpackningar med mycket luft i. Det här visar sig även i Företag 4 

där plast i vissa fall används för att skydda plaggen mot smuts.  

 

Produkternas förpackningar påverkar fyllnadsgraden och om dem inte packas tätt finns 

det risk för att mycket luft fraktas (Oskarsson, Ekdahl och Aronsson, 2013). Majoriteten 

av respondenterna nämner hur de arbetar för att paketen som fraktas är välpakteterade för 

att minska mängden luft som transporteras. Det finns även en medvetenhet hos 

respondenterna om att kartongerna i vissa fall bidrar till att mer luft fraktas runt. Speciellt 

påtagligt blir detta om ett färre antal produkter än vad som först skickades i beställningen, 

ska returneras i samma förpackning. Då kartongens storlek fortfarande är densamma 

fraktas det ännu mer luft i returen eftersom fyllnadsgraden i kartongen blivit ännu lägre 

(Respondent 3b). Respondent 5b berättar hur det numera finns det e-handelsföretag som 
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använder automater som kan läsa av vad som ska skickas och designar en optimal 

förpackning utefter respektive vara. Enligt Respondent 3a är det en funktion som en av 

företagets underleverantörer använder samtidigt som Respondent 3b som ansvarar för 

utvecklingen av distributions- och emballagelösningar inom samma företag, inte hade 

vetskap om detta.  

	  

5.3	  Returer	  

5.3.1	  Returpolicy	  	  

Fallföretagen har olika frakt- och returneringspolicys och ställs idag inför frågan huruvida 

det ska ta en fraktavgift eller inte. Respondent 5a berättar hur den stora mängden returer 

är ett bekymmer för företagen då de vill ge en bra service till kunden. Idag ses returer som 

en självklar service hos konsumenterna, dock var inte det incitamentet bakom de fria 

returerna från företagsledarnas sida. Det var istället att minska den risk som konsumenter 

kan uppleva vid köp på distans. Hur generös returpolicy företaget har påverkar hur 

företaget uppfattas på marknaden (Banker, 2001; Rogers et al., 2002). Därmed kan en 

returpolicy ses som ett viktigt konkurrensmedel (Porter 1995, se Hjort 2013; Rogers & 

Tibben-Lembke, 2001; Mukhopadyay & Setoputro, 2004). Flertalet av företagen har valt 

att behålla sin returavgift där en av respondenterna förtydligar att det är för att få deras 

kunder att tänka till en extra gång. Det här återspeglar det som hände när kostnaden för 

plastpåsarna infördes och hur det kollektiva beteendet förändrades när kostnaden 

tydliggjordes för, samt lades, på konsumenterna. Respondent 5a berättar också hur flera 

företag har börjat ta en returavgift och kommunicerar både vilken miljöpåverkan returen 

har samt att det görs ur ett hållbarhetsperspektiv. Däremot har ett av företagen valt att 

erbjuda fria returer då de sedan en lång tid har gjort det och nu förväntar sig deras kunder 

det. Vidare berättar Respondent 4 att en relativ dyr process väntar, med både 

transportkostnader och hanteringskostnader, för de produkter som returneras. Respondent 

3b menar på att returkostnaden måste placeras någonstans, antingen är den inbakad i 

priset eller får kunden betala returavgiften. Detta styrks av Mollenkopf, Russa och 

Frankel (2007) som också menar på att returavgiften är invävd i konsumentens pris om 

företaget inte tar ut någon extra returavgift.  

 

Respondent 5a ser också hur den stärkta konsumenträtten gjort att konsumenter 

missbrukat rätten att ångra sitt köp och använt produkten för att sedan returnera den. Som 
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näringsidkare är det svårt att bevisa användandet, om de vid kontrollen av de returnerade 

produkterna upptäcker att de är använda. Dessutom strider det mot hållbarhetstänket om 

produkterna inte kan säljas på nytt. Respondent 2a ser att de under senaste åren har blivit 

hårdare på att neka returer och att dem idag kan sälja 90 % av företagets returer på nytt. 

Följande beskrivs av Mukhopadyay och Setoputro (2004) som en balansgång ur ett 

lönsamhetsperspektiv för företagen. Att arbeta för ökade försäljningsintäkter med en 

generös returpolicy där kunderna känner en trygghet i returprocessen samtidigt som det 

kommer med ökade kostnader (ibid). Det är också viktigt att returneringen upplevs som 

enkel av kunderna (Respondent 3b) vilket styrks av Rogers et al. (2002) där företag har 

generösa returvillkor för att göra det enkelt för kunderna och att det kan öka intäkterna på 

lång sikt. De olika betallösningarna som kommit in på marknaden är en annan aspekt som 

också gjort det enklare för kunderna att beställa online (Respondent 5a).  

 

Köpmönstret som syns allt mer, där konsumenter beställer hem flera storlekar för att 

sedan returnera, är något som ingen av respondenterna anser vara hållbart. Vidare menar 

Respondent 5a att det även uppstår problem ur ett kostnadsperspektiv. Där Respondent 

5b förtydligar att det beskrivna köpbetendet ökar både kostnaderna och mängden frakter. 

Cullinane (2009) beskriver konsumtionsmönstret där författaren menar på att kunderna 

utnyttjar enkelheten i att returerna. En av respondenterna spekulerar i möjligheten till en 

reglering mot detta köpmönster där det skulle finns ett maxantal i hur många olika 

varianter en kund får köpa ett plagg i. Hjort (2010) menar dock att de här mönstret inte 

alltid behöver ses som något negativt då det kan resultera i minskade transporter. Istället 

för en utgående transport, en returnerad och ytterligare en utgående med den nya storleken 

kan det här köpmönstret resultera i endast en utgående transport och en returnerad 

transport, vilket inte alla respondenter tänkt på.  

	  

5.3.2	  Return	  management	  	  

Den vanligaste returorsaken är att kunder ångrar sig (Rogers et al., 2002) där en 

respondent belyser vikten av att produkterna levereras snabbt och på utsatt tid för att 

minska risken att kunderna hinner ångrar sig. Vidare menar Respondent 5a att det i 

grunden är bra att lagen om distansavtal finns. Samtidigt som Banker (2001) hävdar att 

chansen ökar att kunden köper produkten om möjligheten att ångra köpet finns. Samtliga 

respondenter är väl medvetna om att de som företag, verksamt i modebranschen och med 
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en aktiv e-handel, har returer av produkter som en kritisk del i sin verksamhet, vilket 

styrks av Cullinane (2009). För att reducera returkostnaderna samt öka både intäkter och 

kundnöjdheten, behöver företagen tillämpa en tydlig return management (Rogers et al., 

2002). Respondent 4 ser returprocessen som en utmaning som måste förbättras för att 

undvika problem ur både hållbarhetsperspektiv och lönsamhetsperspektiv.  

 

Två av företagen arbetar med att ge kunden så bra information som möjligt vid 

köptillfället, vilket visas genom rätt mått på produkten och rättvisa produktbilder. Detta 

styrks av Rogers och Tibben-Lembke (2001) som menar på att det finns information att 

få ur de returnerade produkterna om vad konsumenterna efterfrågar. Där Företag 3 arbetar 

på liknande sätt och följer upp både returgrader och kundkommentarer för att göra 

korrigeringar av produktinformationen på enskilda plagg för att minska returgraden. 

Detta stämmer överens med det Hjort (2010) benämner som gatekeeping där önskade och 

oönskade returer separeras samtidigt som en minskning av returer kan förebyggas genom 

att arbeta med rätt information. En av respondenterna ser också hur de kan förbättra 

produkttexterna på företagets hemsida för att hjälpa konsumenten att med rätt 

information, hitta rätt storlek och produkt. Samtliga fallföretag har på deras hemsida en 

tydlig länk till deras frakt- och returpolicy vilket enligt Croxton et al. (2001) kan 

exemplifieras som gatekeeping. En välutformad returpolicy kan dessutom minska risken 

som kunder upplever och öka kundernas lojalitet till företaget (Rogers et al., 2002).  

 

Respondent 2a argumenterar för huruvida en returetikett borde skickas med i det beställda 

paketet eller inte, då hen menar på att detta kan uppmuntra kunderna att returnera. Här 

kan Företag 2 arbeta med avoidance, att undvika och minska returer (Rogers et al., 2002) 

genom att ta bort den returetikett som i dagsläget följer med. Returerna kan upptäckas, 

stoppas och undvikas om kunderna istället fick registrera sin retur på “mina sidor” 

(Respondent 2a). Ytterligare ett exempel på avoidance är att arbeta med den risk som 

konsumenterna upplever av att beställa produkter online (Rogers et al., 2002). Den här 

risken beror främst på att valet av storlek kan vara problematiskt för konsumenterna 

(Cullinane, 2018). Respondent 4 anser att konsumenter har koll på vilken storlek de ska 

ha vid skoköp, men har svårare att veta storlek när det handlar om kläder, vilket också 

mynnar ut i att konsumenterna beställer hem flera storlekar i samma köp. I 

modebranschen kan företag visa en storleksguide för att underlätta kundernas 

storleksbeslut (Rogers et al., 2002), något som Respondent 5b ser som en del av lösningen 
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på den ökade mängden returer. Hen poängterar vikten av att det finns ett gemensamt 

storlekssystem, där en storlek motsvarar samma storlek i en annan del av världen och att 

samtliga företag använder det. Vidare nämner två respondenter att de båda ser en 

möjlighet att med digitala verktyg, hjälpa kunden att hitta den rätta storleken. Detta 

genom lösningar som scannar av kundens figur och därmed kan ge en ökad trygghet för 

kunden i valet av storlek (Respondent 5b och Respondent 4).  

 

Vidare kan företagen arbeta med det som Rogers och Tibben-Lembke (2001) beskriver 

som reverse logistics. Det majoriteten av fallföretagen har gjort i deras returprocess är att 

de erbjuder kunderna att returnera både i deras fysiska butiker samt till postombud. 

Respondent 1 ser en stor fördel med att bedriva en verksamhet som har både e-handel och 

butiker. De varor som beställs via e-handel och returneras i någon av företagets butiker 

kan säljas vidare i butiken och därmed minskas både behovet av returtransport samt 

transport av nya kläder till butik (ibid). Vidare ser Respondent 2a en fördel om kunderna 

beställer till butik, provar direkt för att sedan eventuellt returnera direkt i butiken, 

eftersom det medför en minskning av returtransporterna till huvudlagret. Det här sättet att 

arbeta med returnerade produkter stämmer överens med det som Rogers och Tibben-

Lembke (2001) beskriver som reverse logistics, att tillvarata och återanvända de 

returnerade produkterna på ett fördelaktigt sätt.  
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6.	  Avslutning	  

6.1	  Slutsats	  

 

 
 

Figur 2. Konceptualiseringen av studiens slutsats 

 

Studiens syfte har varit att öka förståelsen för hur Corporate Social Responsibility kan 

användas inom e-handelns frakt- och returneringspolicys inom modebranschen. Detta 

mynnade ut i studiens två frågeställningar som var; hur kan företagen utnyttja det 

hållbarhetsarbete som bedrivs i verksamheten idag, till att utveckla en frakt- och 

returneringspolicy som genomsyras av CSR? På vilket sätt upplever företagen att frakt- 

och returneringspolicyn behöver förändras i framtiden för att möjliggöra ett mer hållbart 

konsumtionsbeteende som gynnar både företagen, människan och miljön?  

 

De fyra fallföretagen bedriver hållbarhetsarbete i sin verksamhet idag och det kan 

konstateras att de är väl insatta i vilken påverkan deras frakt- och returneringsprocess har 

på både samhället och miljön. Respondenterna arbetar aktivt med att förbättra deras 
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returhantering men det är emellanåt otydligt hur det kommuniceras till konsumenterna. 

Ökade krav från konsumenterna har gjort att företagen förväntas erbjuda en enkel, och 

helst gratis, returprocess vilket är svårt för företagen att leva upp till. Det blir således 

ofrånkomligt en kostnadsfråga för företagen som behöver hanteras samtidigt som miljön 

tar skada.  

 

Å andra sidan kan inte konsumenterna beskyllas för att agera ohållbart eftersom den här 

informationen inte kommunicerats ut på ett tydligt sätt. När det saknas information och 

det erbjuds billigare alternativ, är det svårt att förvänta sig något annat beteende. Genom 

att visa detta och arbeta proaktivt med frågan, tar företagen ett utökat ansvar och driver 

på en mer hållbar utveckling. Det här är inte bara fördelaktigt ur en miljösynpunkt, utan 

det kan också generera ökad konkurrenskraft för företaget, vilket tyder på kopplingen 

som finns mellan CSR och konkurrensfördelar (Waddock & Smith 2000; Porter & 

Kramer 2002; Dobers 2010).  

 

Vidare kan det konstateras att hållbarhetsredovisning kan ses som ett verktyg för 

företagen. I många fall är hållbarhetsrapporten en komplex redovisning och det är inte 

alltid ett lätt beslut om vad som ska redovisas. Genom att lägga till en upplysning om hur 

frakt- och returnerings process går till och vilken påverkan konsumenternas enskilda 

returer har på miljön kan företagen ta ansvar och arbeta för att bättre köpbeslut tas.  

 

Företagen behöver kommunicera returprocessens påverkan genom hållbarhetsrapporten 

eller genom upplysning vid registrering av retur. Detta för att vägleda konsumenterna till 

att ta bättre beslut. Det kan emellertid ifrågasättas hur många konsumenter, som vid ett 

köpbeslut aktivt söker upp en hållbarhetsrapport för att säkerställa en hållbar frakt- och 

returneringsprcoess. Här kan företagen ta ett utökat ansvar och nå ut till konsumenterna 

med den informationen på ett mer riktat och tydligt sätt. Konsumenterna kan inte 

beskyllas för deras sätt att agera om dem inte blivit informerade om effekten.   

 

För att möjliggöra ett mer hållbart konsumtionsbeteende som gynnar både företagen, 

människan och miljön behöver företagen arbeta för att minska mängden onödiga returer, 

vilket kan vara att minska mängden returer med använda plagg och köp innehållande flera 

storlekar av samma vara. Detta genom att arbeta för att vägleda konsumenterna till att 

göra bättre val. Den här vägledningen kan företagen göra på olika sätt men grundar sig i 
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att konsumenterna ska få tillgång till nödvändig information om produkterna innan köpet. 

Vidare har majoriteten av fallföretagen valt att ta en frakt- och returavgift och anser att 

det här kan få konsumenterna att tänka en extra gång samt att det krävs för att täcka de 

stora kostnaderna som returhanteringen medför. Det har inte undgått något företag att de 

ökade returnera också syns i resultaträkningen. När det kommer till frakt- och 

returneringsfrågan kan det konstateras att det är fördelaktigt för de företag som har både 

e-handel och butiker eftersom de kan erbjuda kunderna att returnera gratis i butik.  

 

En utmaning samtliga fallföretag behöver hantera är de ökade krav som konsumenterna 

idag ställer. För att inte tappa kunder krävs det snabbare leveranser, samtidigt som 

företagens kostnader behöver hållas nere för att klara av den hårda konkurrensen som 

råder på marknaden. Huruvida expressleverans har en dålig miljöpåverkan och om e-

handelsföretag borde erbjuda det eller inte råder det delade meningar om. Det kan 

konstateras att om expressleverans sker som en samlastning med ordinarie utgående paket 

behöver det nödvändigtvis inte innebära en högre grad av miljöpåverkan än 

standardpaket. Komplexiteten ligger i att fylla de utgående transporterna och att ha en 

tillräckligt hög efterfrågan i kombination med en välfungerande logistik. För att fylla de 

utgående transporterna krävs en hög fyllnadsgrad vilket också uppnås genom en optimal 

förpackning i förhållande till varan. Här har även majoriteten av fallföretagen valt att 

välja mer miljövänliga alternativ till förpackningarna där de visar på deras 

ansvarstagande. Genom att frakta så lite luft som möjligt kan företagen få en högre 

fyllnadsgrad vilket innebär en minskad miljöpåverkan och lägre kostnader för företagen.  

 

Samtliga fallföretag välkomnar ett lagkrav gällande att ta en returavgift för e-handlare i 

Sverige men den globala konkurrensen gör det problematiskt. Det skulle också strida 

mot det frivilliga ansvaret som CSR ofta syftar till. Ett annat förslag har framkommit 

om att införa en frivillig klimatkompensation där konsumenterna själva får möjlighet att 

ta ansvar för den påverkan som deras retur har på miljön.  

 

För att möjliggöra ett mer hållbart konsumtionsbeteende som gynnar på företagen, 

människan och miljön behöver konsumenternas krav förändras. Om företagen lever upp 

till dagens krav gynnas endast människan medan företagen får ökade kostnader och 

miljön påverkas negativt. Genom att upplysa konsumenterna om den komplexitet som en 
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retur innebär och styra dem till bättre val, kan konsumenternas krav förändras samt alla 

tre parametrar gynnas.  

 

6.2	  Kunskapsbidrag	  

Förhoppningen med den här studien har varit att öka medvetenheten kring dagens 

returproblematik samt öka förståelsen hur Corporate Social Responsibility kan användas 

inom frakt- och returneringspolicys. Detta genom semistrukturerade intervjuer med fyra 

fallföretag, verksamma inom modebranschen och som bedriver en e-handeln, samt en 

branschorganisation. Vi som författare vill också upplysa om den ofrånkomliga kostnad 

och miljöpåverkan som en retur medför.  

 

I studiens slutsats poängteras att företagen behöver kommunicera returprocessens 

påverkan till konsumenten för att vägleda till bättre beslut. De behöver också arbeta 

vidare med sitt ansvarstagande som företag, både mot miljön och för att överleva den 

hårda konkurrensen. Konsumenterna kan beskyllas för deras ohållbara 

konsumtionsmönster, men i slutändan är det företagens skyldighet att ta ansvar för sin 

verksamhet om de ska profilera sig som hållbara. Vidare anser vi som författare att studien 

bidragit till insikter i returneringsproblematiken och möjliga åtgärder i syfte att minska 

returerna.  

 

Studiens resultat har främst varit riktade till företagen verksamma inom modebranschen 

och som har en e-handel men kan även vara tillämpligt på företag inom andra branscher. 

Vi som författare vill också rikta oss till samtliga läsare att vid framtida köp tänka på den 

eventuella returens påverkan.  

 

6.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Då studien har en kvalitativ ansats skulle det vara intressant att genom kvantitativa 

mätningar, undersöka om företag som har CSR i sin frakt- och returneringspolicy, har 

en högre lönsamhet eller inte. En sådan forskningsmetod kan generera en högre 

svarsfrekvens och öka generaliseringen av resultatet mellan företag i modebranschen. 

Detta hade dock medfört att företagens upplevelser inte hade fångats upp eftersom 

samtalet med respondenterna hade missats.   
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I den här studien har företag som både har butik och e-handel samt renodlade e-

handelsföretag studerats vilket gett en ökad insikt om de olika sidorna inom 

modebranschens frakt- och returneringsproblematik. Det hade också varit intressant att 

enbart studera företag som endast är verksamma online respektive företag där alla har 

både butik och e-handel för att få en djupare förståelse för just detta område.  

För att möta kundernas ökade krav har olika lösningar identifierats från företagen, där 

expressleverans är en av dem. Under intervjuerna har det framkommit att respondenterna 

har olika uppfattning om huruvida expressleverans är dåligt för miljön eller inte. Vissa 

påstår att det endast behöver ske en samlastning med standardpaketen medan andra anser 

att expressleveranser innebär en lägre fyllnadsgrad i transporterna och således en negativ 

miljöpåverkan. Det hade därför varit intressant att genom en studie med en kvantitativ 

ansats, undersöka om en expressleverans innebär en ökad miljöpåverkan eller inte.  

Den här studien har, genom en kvalitativ ansats, utgått från företagens synvinkel men det 

hade även varit relevant att genomföra liknande studier från konsumenternas synvinkel. 

Det hade gjort det möjligt att identifiera faktorer som påverkar köpbeteendet och således 

hade en ökad förståelse uppnåtts inom området. Ett annat förslag för framtida studier är 

att jämföra företag som har gratis returer och de som tar en returavgift för att undersöka 

om det finns ett samband mellan gratis returer och högre returgrader. Det kan bidra till 

identifieringen av vad de ökade returgraderna beror på, om det är plaggens passform och 

utseende eller om det grundar sig i en för generös returpolicy. Flertalet respondenter har 

nämligen uttryckt att de själva inte har höga returgrader men nämner andra aktörer som 

har det. Vidare har det dykt upp tankar och ideér hos både oss som författare men också 

under samtalen med studiens respondenter som kan vara intressanta att undersöka 

djupare. Exempel här kan vara ett cirkulärt system för paket eller påsar inom e-handeln.   

Avslutningsvis behandlar studien en dynamisk bransch som hela tiden förändras. Därmed 

anser vi som författare att det kommer vara ett område som det kommer finnas nya saker 

att studera inom. Den här studien har även enbart fokuserat på svenska företag och det 

hade varit intressant att studera både den globala marknaden men också hur den svenska 

modebranschen påverkas av att utländska aktörer erbjuder fri frakt och fri retur.  
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Bilagor	  	  

Bilaga	  1	  

 

Hej	  _________,	   
  
Mitt	  namn	  är	  Josefine	  Nilsson	  och	  tillsammans	  med	  Sara	  Jönsson	  skriver	  vi	  just	  nu	  vårt	  
examensarbete	  på	  Civilekonomprogrammet	  vid	  Linköpings	  universitet.	  Syftet	  med	  
studien	  är	  att	  öka	  förståelsen	  för	  hur	  Corparate	  Social	  Responsibility	  kan	  användas	  
inom	  E-‐handelns	  frakt-‐	  och	  returneringspolicys	  inom	  modebranschen.	  För	  mer	  
information	  om	  ämnet,	  se	  längst	  ner	  i	  mailet. 
 

Vi	  ser	  att	  ni	  på	  _______	  är	  verksamma	  inom	  just	  den	  här	  branschen	  samtidigt	  som	  vi	  
har	  noterat	  vilket	  gediget	  arbete	  ni	  gör	  gällande	  hållbarhet.	  Vidare	  ser	  vi	  också	  att	  ni	  
erbjuder	  fri	  frakt	  och	  fri	  retur	  till	  butik,	  men	  inte	  till	  postombud	  och	  förstår	  att	  det	  
finns	  en	  tanke	  bakom	  detta,	  något	  som	  vi	  tycker	  är	  väldigt	  intressant.	  Vi	  har	  förstått	  
det	  som	  att	  du	  arbetar	  inom	  ______	  och	  vi	  tror	  att	  din	  erfarenhet	  och	  kunskap	  inom	  
området	  kan	  hjälpa	  oss	  i	  studien.	   
  
  
Vi	  skriver	  till	  dig	  då	  vi	  skulle	  vilja	  göra	  en	  intervju	  med	  dig	  där	  vi	  får	  möjligheten	  att	  
ställa	  frågor	  kring	  ert	  arbete	  med	  frakt-‐	  och	  returnering	  i	  förhållande	  till	  de	  
förändringar	  som	  sker	  på	  marknaden.	  Vi	  är	  flexibla	  med	  tider	  och	  räknar	  att	  det	  tar	  ca	  
45	  minuter,	  helst	  kommer	  vi	  till	  ert	  kontor	  men	  annars	  fungerar	  telefon/skype.	  Ni	  
kommer	  få	  vara	  anonyma	  i	  studien.	   
 

Som	  tack	  för	  att	  du	  ställer	  upp	  på	  detta	  kan	  vi	  erbjuda	  tillgång	  till	  vår	  studie	  när	  den	  är	  
klar,	  och	  om	  ni	  vill	  och	  önskar	  kan	  vi	  hålla	  en	  kort	  presentation	  om	  våra	  slutsatser	  
också. 
 

Vi	  vill	  gärna	  göra	  detta	  under	  mars	  månad	  och	  har	  som	  förslag	  vecka	  __	  eller	  __,	  hur	  
ser	  det	  ut	  för	  dig	  då? 
  
  
Ha	  nu	  en	  härlig	  helg!	   
  
  
Bästa	  Hälsningar,	   
  
Josefine	  Nilsson och	  Sara	  Jönsson	   
 
 
 
 
 
  



 

Mer	  information	  om	  ämnet	  vi	  skriver	  om:	   
 

Vi	  ser	  hur	  konsumenter	  beställer	  hem	  flera	  varianter	  av	  plagg,	  för	  att	  sedan	  utnyttja	  
den	  generösa	  returmöjligheten	  och	  skicka	  tillbaka	  det	  som	  hen	  inte	  vill	  behålla.	  Något	  
som	  är	  svårt	  att	  motverka	  då	  köpet	  sker	  på	  distans	  och	  konsumenter	  inte	  har	  möjlighet	  
att	  se	  eller	  prova	  varan,	  samtidigt	  som	  det	  blir	  en	  kostnadsfråga	  för	  företag	  och	  
hållbarhetsfråga	  för	  samhället.	   
 

Vi	  tittar	  också	  på	  hur	  företagen	  har	  svårt	  att	  möta	  krav	  från	  olika	  håll,	  bland	  annat	  från	  
konsumenter	  som	  vill	  att	  de	  ska	  arbeta	  så	  hållbart	  som	  möjligt,	  men	  samtidigt	  jagar	  
låga	  priser	  och	  snabba	  leveranser.	  Slutligen	  studerar	  vi	  också	  svårigheten	  att	  anpassa	  
förpackningarna	  i	  förhållande	  till	  varan,	  hur	  det	  ska	  skydda	  varan	  men	  samtidigt	  hur	  
mängden	  luft	  i	  transporterna	  också	  bidrar	  till	  en	  lägre	  fyllnadsgrad.	   
 

                         
                     
 

 

 
 

 
 

 

     



 

Bilaga	  2	  	   	   	   	        

Samtycke	  till	  personuppgiftsbehandling	  

Jag	  samtycker	  till	  att	  mina	  personuppgifter	  i	  form	  av	  namn,	  företagsadress,	  e-‐	  postadress,	  
ljudupptagningar	  samt	  annan	  personlig	  information	  som	  jag	  delar	  med	  mig	  av	  får	  behandlas	  av	  
Linköpings	  universitet	  för	  följande	  ändamål: 
                
Att	  genomföra	  en	  kvalitativ	  intervju	  som	  kommer	  att	  ingå	  i	  en	  examensuppsats	  i	  
Civilekonomprogrammet	  vid	  Linköpings	  universitet. 
                
Information 
                
Personuppgifterna	  kommer	  att	  hanteras	  på	  följande	  sätt: 
                
Uppgifterna	  kommer	  att	  användas	  för	  ovanstående	  ändamål	  och	  i	  enlighet	  med	  detta	  
samtycke.	  Den	  rättsliga	  grunden	  för	  behandlingen	  av	  dina	  personuppgifter	  är	  att	  du	  har	  gett	  
ditt	  frivilliga	  samtycke.	  Vi	  delar	  endast	  dina	  personuppgifter	  med	  uppsatsens	  handledare	  
Ramsin	  Yakob.	  Svaren	  från	  intervjun	  samt	  all	  information	  som	  kan	  härledas	  till	  dig	  kommer	  att	  
anonymiseras	  i	  examensuppsatsen. 
                
Linköpings	  universitet,	  581	  83	  Linköping,	  med	  organisationsnummer	  202100-‐3096	  är	  
personuppgiftsansvarig.	  Du	  hittar	  Linköpings	  universitets	  integritetspolicy	  på	  www.liu.se. 
                
Du	  har	  rätt	  att	  när	  som	  helst	  ta	  tillbaka	  ditt	  samtycke.	  Detta	  gör	  du	  genom	  att	  kontakta	  Sara	  
Jönsson	  eller	  registrator@liu.se.	  Vi	  kommer	  i	  så	  fall	  upphöra	  att	  behandla	  personuppgifter	  som	  
vi	  har	  samlat	  in	  med	  stöd	  av	  detta	  samtycke.	  Uppgifter	  som	  ingår	  i	  resultat	  som	  redan	  har	  
åstadkommits	  kommer	  dock	  inte	  att	  påverkas	  av	  att	  ditt	  samtycke	  återkallas.	  Vissa	  uppgifter	  
kan	  även	  komma	  att	  arkiveras	  i	  enlighet	  med	  svensk	  lag.	  Du	  har	  rätt	  att	  få	  information	  om	  de	  
personuppgifter	  vi	  behandlar	  om	  dig.	  Du	  har	  också	  rätt	  att	  få	  felaktiga	  personuppgifter	  om	  dig	  
själv	  rättade.	  Om	  du	  har	  klagomål	  på	  vår	  behandling	  av	  dina	  personuppgifter	  kan	  du	  kontakta	  
vårt	  dataskyddsombud	  via	  dataskyddsombud@liu.se.	  Du	  har	  även	  rätt	  att	  inge	  klagomål	  till	  
tillsynsmyndigheten	  (Datainspektionen)	  om	  du	  tycker	  att	  vi	  behandlar	  dina	  personuppgifter	  på	  
ett	  felaktigt	  sätt. 
                
LINKÖPINGS	  UNIVERSITET              
          
Personuppgifterna	  kommer	  att	  lagras	  på	  Linköpings	  universitets	  interna	  servrar,	  Lisam.	  De	  
personer	  som	  kommer	  att	  ta	  del	  av	  uppgifterna	  är	  uppsatsförfattarna	  Josefine	  Nilsson	  och	  Sara	  
Jönsson	  samt	  uppsatsens	  handledare	  Ramsin	  Yakob. 
  
Jag	  samtycker	  till	  att	  Linköpings	  universitet	  behandlar	  personuppgifter	  om	  mig	  i	  enlighet	  med	  
ovanstående. 
             
          
 

Ort Underskrift   

Datum   Namnförtydligande   
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Intervjuguide	  

	  
	  

Syftet	  med	  studien	  är	  att	  öka	  förståelsen	  för	  hur	  Corparate	  Social	  Responsibility	  kan	  
användas	  inom	  E-‐handelns	  frakt-‐	  och	  returneringspolicys	  inom	  modebranschen.	  	  
	  

Inledning	  
	  
1.   Syftet	  med	  intervjun	  	  
2.   Ljudupptagning	  	  
3.   Hur	  intervjun	  skall	  användas	  samt	  godkännande	  av	  personuppgiftshantering	  

	  

Huvuddel	  	  
	  
4.   Grundläggande	  frågor	  
5.   Frågor	  med	  fokus	  på	  ämnet	  	  	  	  
6.   Fördjupande	  frågor,	  uppföljningsfrågor	  	  

	  

Avslutande	  del	  	  
	  
7.   Uppsummering	  	  
8.   Tack,	  information	  om	  återkoppling	  	  
9.   Avslut	  -‐	  stäng	  av	  ljudupptagning	  	  

	  

	  
	  

Kontaktuppgifter	  till	  uppsatsförfattarna:	  	  
	  
Båda	  är	  studenter	  på	  Civilekonomprogrammet	  vid	  Linköpings	  universitet,	  4:e	  året	  med	  
inriktning	  mot	  företagsekonomi.	  	  
	  

Josefine	  Nilsson	   	   Sara	  Jönsson	  
	   	   	   	   	  
___@gmail.com	   	   ___@student.liu.se	  
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Intervjufrågor	  	  
	  

	  
	  

Syftet	  med	  studien	  är	  att	  öka	  förståelsen	  för	  hur	  Corparate	  Social	  Responsibility	  kan	  
användas	  inom	  E-‐handelns	  frakt-‐	  och	  returneringspolicys	  inom	  modebranschen.	  	  
	  

Inledning	  
	  

•   Ljudupptagning	  -‐	  fråga	  för	  godkännande	  
	  

•   Hur	  intervjun	  skall	  användas	  samt	  godkännande	  av	  
personuppgiftshantering	  

	  

	  
Huvuddel	  	  
	  
Grundläggande	  frågor	  
	  

1.   Vad	  är	  din	  roll	  på	  företaget	  och	  vilka	  är	  dina	  huvudsakliga	  arbetsuppgifter?	  	  
	  

2.   Hur	  länge	  har	  du	  haft	  den	  här	  rollen?	  
	  

Frågor	  med	  fokus	  på	  ämnet	  	  	  
	  
Vi	  tänkte	  nu	  inleda	  med	  att	  berätta	  lite	  kort	  om	  vår	  syn	  på	  Corporate	  Social	  
Responsibility,	  som	  vi	  hädanefter	  kommer	  kalla	  CSR.	  CSR	  är	  företags	  svar	  på	  hur	  de	  
driver	  fram	  en	  hållbar	  utveckling	  i	  sin	  verksamhet	  och	  det	  är	  ett	  bredare	  grepp	  på	  
socialt	  ansvarstagande.	  Det	  är	  också	  viktigt	  för	  företag	  att	  hitta	  en	  balans	  mellan	  
ekonomiskt,	  miljömässigt	  och	  socialt	  ansvarstagande	  för	  att	  nå	  en	  hållbar	  och	  
långsiktig	  verksamhet.	  	  	  
	  

3.   Arbetar	  ni	  med	  CSR-‐frågor	  i	  er	  verksamhet	  idag?	  	  
	  
a)	  Om	  ja,	  hur	  kommunicerar	  ni	  ut	  det	  till	  era	  kunder?	  	  
	  
b)	  Om	  nej,	  varför	  inte?	  	  
	  

4.   Arbetar	  ni	  på	  något	  sätt	  för	  att	  ta	  in	  synpunkter	  och	  åsikter	  från	  era	  kunder,	  
leverantörer,	  staten	  och	  andra	  intressenter	  som	  påverkar	  eller	  påverkas	  av	  er	  
verksamhet?	  	  



 

	  
	  

I	  media	  har	  det	  pratats	  mycket	  om	  att	  varor	  skickas	  i	  onödigt	  stora	  förpackningar,	  där	  
det	  blir	  mycket	  luft,	  plast	  och	  kartong	  som	  skickas	  fram	  och	  tillbaka.	  Detta	  i	  
kombination	  med	  konsumenternas	  ökade	  krav	  på	  snabba	  leveranser	  gör	  det	  svårt	  för	  
företag	  att	  utnyttja	  transporterna	  optimalt.	  Det	  här	  kostar	  ju	  både	  mycket	  pengar	  och	  
blir	  en	  påfrestning	  på	  miljön.	  	  	  
	  

5.   Vad	  använder	  ni	  för	  förpackningar	  och	  emballage	  idag?	  	  
	  

6.   Hur	  anpassar	  ni	  förpackningarnas	  storlek	  i	  förhållande	  till	  varan?	  
	  	  

7.   Hur	  arbetar	  ni	  för	  att	  optimera	  era	  transporter?	  	  
	  

8.   Idag	  syns	  det	  ofta	  alternativ	  om	  expressleverans	  inom	  24h.	  Har	  ni	  märkt	  av	  vad	  
konsumenter	  helst	  värderar;	  att	  få	  varan	  snabbt	  eller	  på	  utsatt	  tid?	  	  

	  

Vi	  ser	  ett	  nytt	  konsumtionsmönster	  växa	  fram,	  där	  kunderna	  beställer	  hem	  olika	  
storlekar/olika	  färger	  med	  vetskapen	  om	  att	  de	  inte	  kommer	  behålla	  samtliga	  plagg	  
utan	  utnyttjar	  det	  här	  med	  fri	  retur	  för	  att	  prova	  hemma	  i	  lugn	  och	  ro.	  Hur	  ser	  ni	  på	  det	  
här	  mönstret?	  
	  
	  

9.   Arbetar	  ni	  för	  att	  undvika	  returer	  på	  något	  sätt?	  	  
	  
Alltså	  i	  förebyggande	  syfte	  där	  ni	  försöker	  göra	  att	  kunden	  får	  rätt	  passform	  
direkt.	  	  

	  

Sedan	  2017	  finns	  det	  ett	  informationskrav	  om	  plastpåsens	  påverkan	  på	  miljö	  vid	  köp	  i	  
butik,	  än	  så	  länge	  finns	  det	  inget	  liknande	  krav	  vid	  köp	  online.	  En	  konsument	  som	  
handlar	  online	  kan	  inte	  heller	  avstå	  från	  att	  “köpa	  en	  påse”,	  varan	  måste	  fraktas	  i	  
något,	  men	  samtidigt	  är	  det	  gratis	  och	  ingen	  information	  ges.	  Hur	  ser	  ni	  på	  detta	  ur	  ett	  
samhällsansvars	  perspektiv?	  	  
	  
	  

10.  	  Ur	  ett	  logistiskt	  perspektiv,	  hur	  ser	  er	  returneringsprocess	  ut	  när	  kunderna	  
returnera	  något	  de	  beställt	  från	  er	  e-‐handel?	  
	  
	  

11.  Är	  ni	  transparenta	  med	  den	  processen	  mot	  konsumenterna	  där	  dem	  förstår	  
vilken	  miljöpåverkan	  en	  retur	  har?	  	  
	  

12.  Är	  en	  del	  av	  returprocessen	  utomlands	  eller	  sker	  alla	  stegen	  i	  Sverige?	  	  
	  

13.  Nu	  har	  vi	  pratat	  på	  CSR	  och	  frakt	  och	  returnering	  och	  då	  undrar	  vi	  om	  ni	  aktivt	  
arbetar	  med	  CSR	  i	  er	  frakt-‐	  och	  returneringspolicy	  idag?	  	  



 

	  

a)   Om	  ja,	  på	  vilket	  sätt?	  	  
	  

	  

	  
Fördjupande	  frågor,	  uppföljningsfrågor	  	  
	  

14.  Föreställ	  dig	  att	  det	  skulle	  finnas	  en	  lag	  om	  att	  företag	  måste	  ta	  en	  returavgift	  
av	  konsumenterna	  om	  de	  vill	  returnera	  sina	  varor.	  Hur	  skulle	  det	  påverka	  er	  
verksamhet	  tror	  du?	  	  
	  

15.  Avslutningvis	  en	  svår	  och	  komplex	  fråga	  men	  väldigt	  intressant,	  vad	  anser	  du	  
det	  bästa	  alternativet	  av	  att	  handla	  i	  butik	  eller	  på	  nätet	  ur	  ett;	  	  

	  

a)   logistiskt	  perspektiv?	  	  
b)   ekonomiskt	  perspektiv?	  	  
c)   miljömässigt	  perspektiv?	  	  

	  

	  
	  

Avslutande	  del	  	  
	  

•   Uppsummering	  	  
	  

•   Tack,	  information	  om	  återkoppling	  -‐	  godkännande	  av	  transkribering	  och	  
information	  om	  publicering	  	  
	  

•   Avslut	  -‐	  stäng	  av	  ljudupptagning	  	  
	  

	  
	  

	  

	  

 

 

 

 


