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Sammanfattning 
Nästan alla stora företag ger kunderna möjlighet att handla genom elektronisk handel, så kallad 

e-handel. E-handeln har ökat kraftigt senaste åren och under 2013 ökade den svenska 

detaljhandelns försäljning över internet med 17 procent. I takt med den ökande e-handeln ökar 

även konkurrensen, vilket leder till att e-handelsföretagen måste särskilja och positionera sig för 

att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt varumärke. E-handelns fraktförpackningar kan 

användas som en kanal för att kommunicera företagets varumärke. En fraktförpackning bör även 

utformas på ett sådant sätt att den underlättar för kunden vid returer. Dock är det inte många 

företag som tar hänsyn till varumärkesbyggande och returanpassning i utformandet utav sina 

fraktförpackningar. Därför ämnar denna studie att ta fram riktlinjer för hur e-handelsföretagens 

fraktförpackningar bör designas. Detta för att en ge förpackningarna en ökad konkurrenskraft 

genom tillämpning av varumärkesstrategi och en anpassning för höga returgrader. Riktlinjerna 

som tas fram i denna studie är avgränsade till produktsegmentet kläder och skor inom e-handel. 

 

Som grund för intervjuguide och analys har teorier om e-handelns returer, förpackningar, 

varumärke kopplat till förpackningar, kärnvärden och kundbaserat varumärkesvärde använts. 

Intervjuer hölls med personer som jobbade på e-handelsföretag. Detta gav studien data om hur e-

handelsföretagen i nuläget designar sina fraktförpackningar och hur de tror att fraktförpackningar 

bör designas när de måste ta hänsyn till stora returgrader och när varumärkesstrategin blir en allt 

viktigare del. 

 

Utifrån studiens analys drogs slutsatser som sedan resulterade i riktlinjer. Studien visar att 

fraktförpackningar bör utformas så de är lätta att öppna och återförsluta. Genom att utforma 

förpackningar på detta sätt tillfredsställer e-handelsföretagen konsumenternas önskan eftersom 

de värderar smidiga returer högt. Samtidigt speglar e-handelsföretagen då även sitt varumärke 

eftersom samtliga respondenter ansåg att det skulle vara lätt för kunder att returnera. 

Fraktförpackningar bör också kommunicera varumärket tydligt, samt utformas så de skapar 

uppmärksamhet. Detta för att ge e-handelsföretagen en ökad kännedom och medvetenhet om 

deras varumärke, vilket i sin tur leder till ett positiv varumärkesvärde och ökad konkurrenskraft. 

E-handelföretagen bör också visa hur de skiljer sig mot sina konkurrenter. Särskiljningen måste 

också visualiseras på förpackningen. Det räcker inte att vara annorlunda, det måste även visas 

utåt mot konsumenterna. Dessa riktlinjer exemplifieras i rapporten genom en referensdesign. 

 

 

Nyckelord: Fraktförpackningar, emballage, e-handel, varumärkespositionering, 

varumärkesprofilering, konkurrenskraft, förpackningsdesign, returer 
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Abstract 
Almost every large company allows for the customer to shop electronically. E-commerce has 

increased rapidly in recent years and in 2013, Swedish retail sales over the internet increased by 

17 percent. A growth of e-commerce also means an increased competition on the market, e-

commerce companies must then differentiate and position themselves in order to create a strong 

and competitive brand. E-commerce packaging can be used as a channel to communicate the 

company's brand. One of the largest product categories in e-commerce are clothes and shoes, a 

category with a high return rate. A shipping container should be designed in such a way that it 

supports the customer in a potential return process. However, not many companies take branding 

and the return process into account when designing their packaging. Therefore, this study intends 

to develop guidelines for the design of the packaging of e-commerce companies. This, to provide 

a package with increased competitiveness through branding and an adaptation to high return 

degrees. The guidelines produced in this study is delimited to the product category clothes and 

shoes of e-commerce. 

 

As a basis for the interview guide and analysis theories about e-commerce returns, packaging, 

branding on packaging, core values and customer- based brand equity has been used. Interviews 

were conducted with people who worked in e-commerce companies. This provided data on how 

e-commerce is currently designing its packaging and how they think the containers should be 

designed when they have to take into account significant return degrees and an increased 

importance of brand strategy. 

 

Based on the study's analysis, conclusions were drawn which then resulted in guidelines. The 

study shows that packaging should be designed so that it is easy to open and reclose. By 

designing packaging this way it satisfies the e-commerce consumers desire because they value 

convenient returns. Every interviewed company also felt that it should be easy for customers to 

return their shipment if necessary, therefore it will also reflects their values. Shipping Packages 

should also clearly communicate the brand and be designed so that they create attention. This, to 

provide e-commerce companies an increased knowledge and awareness of their brand, which in 

turn leads to a positive brand value and increased competitiveness. E-commerce companies 

should also show how they differentiate themselves from their competitors. This must be 

visualized on the package. It is not enough to just be different, the consumer must also be shown 

this. The guidelines are exemplified in the report in a reference design. 

 

 

Key words: Transport packaging, packaging, e-commerce, brand positioning, brand profiling, 

competitiveness, packaging design, returns. 
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Begreppsförklaringar och synonymer 
Här förtydligas några av de återkommande begreppen och i vissa fall även begreppens 

synonymer. Synonymerna finns med då begreppen ibland varierar mellan rapportens författare, 

empiri och teori trots att de har samma innebörd. 

 
E-handel - Handel över internet, i denna studie mellan företag och konsument.  

 

Konsument, kund - Person som köper en vara eller tjänst.  

 

Fraktförpackning, paket, emballage - Den förpackning som används för att leverera en kunds beställda 

varor i.  

 

Påse, e-handelspåse, plastpåse - En typ av fraktförpackning som består av en påse i mjukplast som 

tejpas, limmas eller värmeförseglas. 

 

Shoppingpåse - Påse som ges till konsument vid köp av varor i fysiska butiker. 

 

Tejpremsor, klisterremsor - En remsa med häftande tejp/klister. 

 

Dubbla tejpremsor - En typ av försegling av påsar som gör det möjligt att återförsluta dem efter 

öppning.  (se figur 1. Dubbla tejpremsor) 

 

Kartong, låda, wellkartong, pappkartong - Fraktförpackning som består av en låda i wellpapp. 

 

Att “skära ner” - När en kartongs hörn skärs ner från toppen för att kunna vika in kanterna snävare och 

minska storleken på den förslutna kartongen. Kan göras om en kartong inte är fullpackad för att spara 

volym i frakten. (se figur 2. Nedskärning) 

 

Grafisk design - Visuell formgivning, att placera bild, text och andra element i förhållande till varandra. 

 

Typografi - Att formge text så att textens budskap förmedlas på bästa möjliga sätt. Till exempel genom 

att använda olika storlek och stil på texten. 

 

Perforering - En rad av hål i ett tillverkat föremål ibland för att underlätta separering 

 

Informationsdesign - Att gör information som ska förmedlas så begriplig och lättillgänglig som möjligt 

för mottagaren 

 

Copy - En säljande text.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hur vi handlar håller på att förändras. Idag, 2014 ger nästan alla stora företag möjlighet för 

kunden att handla genom elektronisk handel, så kallad e-handel. Den här typen av handel 

definieras som handel som sker över internet (Ne.se, 2013) och den har ökat kraftigt de senaste 

åren. Under 2013 ökade den svenska detaljhandelns försäljning över internet med 17 procent. Så 

stor har tillväxten inte varit sedan 2007 och nu står e-handeln för 6 procent av detaljhandelns 

totala omsättning i Sverige. Bland det som köps på nätet är kläder och skor en av de vanligaste 

produktgrupperna, en grupp som har hög returneringsgrad på upp till 35-40 procent (E-

barometern, 2014). 

 

I och med den ökande e-handeln ökar även konkurrensen. I boken Strategic brand management 

(2012) skriver Keller, Apéria & Georgson att genom att lyfta fram ett varumärkes distinkta 

egenskaper kan en särskiljning skapas som gör varumärket attraktivt för kunderna. Lyckas 

varumärket med detta kan det få en plats i kundens medvetande, vilket i sin tur ger ett starkare 

varumärke. Kundens uppfattning av varumärket är alltså en förutsättning för att kunna skapa en 

särskiljning och ett starkt och konkurrenskraftigt varumärke. Enligt PostNords  

e-handelsspecialist Arne B Andersson (2013) är just fraktförpackningen något som kan användas 

som en kanal för att kommunicera företagets varumärke. Den kan stärka kundrelationen eftersom 

den är en viktig del i köpupplevelsen. Vidare berättar Andersson om tidigare studier som visar att 

en bra designad förpackning kan minska antalet returer eftersom kunden får ett bra första intryck. 

Han berättar även att förpackningen bör utformas på ett sådant sätt att den underlättar för kunden 

vid returer. Enligt marknadschef Fredrik Stensson på Stora Enso Packaging (2014) är 

varumärkesbyggande och returanpassning två områden som många e-handelsföretag inte tar 

tillräcklig hänsyn till under utformandet utav sina fraktförpackningar. 
 

 

1.2 Problem 

Utifrån bakgrunden konstateras det att konkurrensen inom e-handeln ökar. Genom att stärka 

varumärket med hjälp av fraktförpackningen kan e-handelsföretag bli mer konkurrenskraftiga. I 

bakgrunden konstateras även att segmentet kläder och skor måste hantera stora returgrader och 

att förpackningarna bör underlätta för kunderna när de returnerar. Dock är det inte många företag 

som tar hänsyn till varumärkesbyggande och returanpassning i utformandet utav sina 

fraktförpackningar. Detta gör det intressant att ta reda på hur e-handelsföretagen bör designa sina 

fraktförpackningar. 
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1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att ta fram riktlinjer för hur e-handelsföretagens fraktförpackningar 

bör designas. Detta för att en ge förpackningarna en ökad konkurrenskraft genom tillämpning av 

varumärkesstrategi och en anpassning för höga returgrader. 

 

1.4 Frågeställningar  

1. a) Hur bör e-handelsföretagen utforma sina fraktförpackningar när en stor andel av kundernas 

beställningar returneras? 

 

1. b) Hur bör e-handelsföretagen utforma sina fraktförpackningar när allt större vikt måste läggas 

på tillämpning av varumärkesstrategi i och med att konkurrensen ökar? 

 

2. Vilka riktlinjer kring designen av e-handelns fraktförpackningar bör ges för att ge en ökad 

konkurrenskraft genom tillämpning av varumärkesstrategi och en anpassning för höga 

returgrader? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien undersöker inte lyckad varumärkesanpassning i praktiken hos andra aktörer än 

respondenterna. Studiens empiri är hämtad från respondenter på e-handelsföretag och teori om 

varumärkesstrategi är hämtad från vetenskapliga källor och tillförlitlig litteratur. Studien har 

även begränsats till att undersöka de fraktförpackningar som används till produktgruppen kläder 

och skor.  

 

Studien har endast berört e-handelns perspektiv och inte konsumentens upplevelse av 

varumärket. På grund av detta tas heller inte teorier tas upp om hur smidig returhantering kan 

påverka varumärkesupplevelsen för konsumenten genom tillgänglighet. 

 

Riktlinjer som tas fram i denna studie kommer att utgå ifrån e-handelns perspektiv. Andras 

perspektiv än e-handelns, till exempel fraktföretagens och konsumenternas, har påverkat 

riktlinjerna men studien har fokuserat på e-handelsföretagen. Riktlinjerna är inte i detaljerad 

form såsom exakta val av material eller specifika dimensioner, utan av mer övergripande 

karaktär, såsom vilken varumärkesstrategi som kan tillämpas och hur e-handelsföretag kan 

underlätta för kunder vid returer genom konstruktionen av fraktförpackningen. 
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1.6 Disposition     

Rapporten är indelad i följande avsnitt:  

      

Metod:  

Här redogörs för vilken metod som använts i denna studie. Metodavsnittet syftar till att förklara 

och motivera studiens tillvägagångssätt.  

 

Teori: 

Här redovisas de olika teorier som ligger till grund för analysen av empirin. Avsnittet är uppdelat 

i fyra delar: E-handel, returer, förpackningar och varumärke.      

 

Empiri: 

Här presenteras den insamlade datan i form av en sammanfattning av intervjuerna som gjorts 

efter intervjuguidens olika delar. 

      

Analys:  

I detta avsnitt presenteras analysen och resultatet. De baseras på de teorier som behandlas i 
teorikapitlet och sammanfattningarna av de genomförda intervjuerna som presenteras i empirin. 
      

Slutsatser och diskussion: 

Sist presenteras slutsatser utifrån analysen. Här besvaras frågeställningarna. Därefter presenteras 

de riktlinjer som tagits fram och en referensdesign skapas utifrån dem. Avslutningsvis förs 

diskussion och författarna till denna rapport ger förslag på vidare forskning.  
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2. Metod 
I detta kapitel förklaras vilken metod som använts och varför. Först varför en kvalitativ metod 

använts i studien samt hur intervjuprocessen och analysen av intervjuerna gått till, sedan 

diskuteras källor, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

2.1 Metodsansats 

Vid forskning används två huvudsakliga metoder, kvantitativ och/eller kvalitativ metod. Enligt 

författaren Jan Trost (2010) används den kvantitativa metoden vid behov av att ange frekvenser 

såsom ett visst antal procent av något och den kvalitativa vid försök att förstå människors sätt att 

resonera eller reagera, eller för att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster. Förenklat 

är skillnaden mellan dem är att en kvantitativ studie tar reda på hur ofta, hur många eller hur 

vanligt något är, medan en kvalitativ studie försöker finna och förstå mönster.  

 

Metoden som valdes till studien var därför kvalitativa intervjuer, gjorda över telefon. Genom ett 

kvalitativt angreppssätt kom intervjuerna att resultera i att författarna till denna rapport kunde 

ställa frågor och följdfrågor vilka gav innehållsrika svar med åsikter som kunde analyseras och 

bilda mönster, helt i enlighet med Trost (2010). 

 

2.2 Teorival och källkritik 

Den litteratur som användes som utgångspunkt för metoden var Research Design (2013) av John 

W. Creswell, Kvalitativa intervjuer (2010) av Jan Trost, Intervju som metod (2008) av Monica 

Dalen och till viss del Kvalitativ intervju (2004) av Anne Ryen. Samtliga är välkända titlar som 

anses tillförlitliga.  

 

Fakta och teori om e-handeln, fraktförpackningar, varumärken och returer hämtades ifrån böcker, 

vetenskapliga artiklar, ovetenskapliga artiklar och elektroniska källor. En del av litteraturen som 

använts till studien består av rekommenderad kurslitteratur vid programmet Grafisk design och 

kommunikation vid Linköpings universitet. Detta gjorde att författarna till denna rapport ansåg 

dem som tillförlitliga källor. Målet var även att finna så nyproducerat material och litteratur som 

möjligt, i synnerhet inom mer specifika ämnen såsom e-handel och förpackningsdesign. Inom 

generella ämnen såsom varumärken och kärnvärden ansågs vissa källor vara relevanta trots sin 

ålder. Eftersom e-handelsbranschen hela tiden utvecklas finns det risk för att litteratur som 

behandlar det området snabbt blir irrelevant men det material som använts bedöms som aktuellt 

för studien. 
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2.3 Urval och insamling av empiri 

2.3.1 Empiri – kvalitativa intervjuer med e-handelsföretag  
Till intervjuerna valde vi att ta direkt kontakt med e-handelsföretagen. Detta för att få en djupare 

förståelse för hur e-handelsföretagen i nuläget designar sina fraktförpackningar och hur de tror 

att fraktförpackningar bör designas när de måste ta hänsyn till stora returgrader och när 

varumärkesstrategin blir en allt viktigare del. Kvalitativa intervjuer valdes just för att 

intervjuerna skulle resultera i att författarna till denna rapport kunde ställa frågor och följdfrågor 

som skulle kunna ge innehållsrika svar med åsikter att analysera och som bildar mönster. 
 

2.3.2 Urval av respondenter 
Urvalet av deltagare till studien baserades på ett bekvämlighetsurval. (Trost, 2010) Det vill säga 

de individer som var lätta att få tag i och intervjua. Detta eftersom det inte fanns lika stora krav 

på att kunna generalisera till en större grupp som i en vetenskaplig studie då studien hade en mer 

begränsad tidsram. Eftersom intervjuerna gjordes per telefon behövde dock inte studien 

begränsas geografiskt. De e-handelsföretag som kontaktades var verksamma inom en av de 

största produktgrupperna på e-handelsmarknaden, kläder och skor.  

 

I studien samlades intervjudata in från 5 personer då det ansågs vara ett lämpligt antal för att få 

så mycket data som möjligt som fortfarande var hanterbar inom studiens tidsram. Detta enligt 

Trost (2010) som anser att antalet intervjuer bör vara få, förslagsvis mellan 5 och 8. 

 

De personer som intervjuades arbetade på e-handelsföretag. De kom antingen i direkt kontakt 

med fraktförpackningar eftersom de arbetade på lageravdelningen eller ansvarade för områden 

rörande företagets fraktförpackningar såsom logistik eller marknad (se figur 1). Den första 

kontakten med potentiella respondenter togs genom att en förfrågan skickades ut via e-mail till 

personer som stämde överens med studiens urval. 

 

Respondent Position Typ av produkter till salu 

Respondent A  Arbetsledare för utleverans äventyrsartiklar, kläder, skor 

Respondent B  Logistikchef endast skor 

Respondent C  LEAN & Processchef mode, kläder, skor 

Respondent D  Logistikchef sportartiklar, kläder, skor 

Respondent E  Webansvarig kläder, vintage, heminredning 

 

Tabell 1. Studiens respondenter 
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2.3.3 Utformning av intervjuguide 
En intervjuguide utformades enligt författaren Jan Trosts (2010) rekommendationer för en 

kvalitativ intervju (se bilaga 1), den arbetades fram utifrån studiens teori, syfte och 

frågeställningar. Enligt Trost (2010) är det vanligast att kvalitativa intervjuer oftast har en låg 

grad av standardisering. Det innebär att frågorna i intervjun ställs i den ordning som passar 

tillfället och att svaren påverkar hur intervjun fortgår och frågorna ställs. I denna studie kunde 

frågornas ordning förändras beroende på de svar som gavs och nya frågor kunde tillkomma 

under intervjutillfället. 

 

Trost (2010) menar att strukturering har två olika betydelser. Först kan en intervju vara 

strukturerad på sådant sätt att den har fasta svarsalternativ och denna studies intervjuer var på så 

sätt ostrukturerad. Detta eftersom syftet krävde att ta reda på tankar och åsikter hos de 

intervjuade vilket betydde att öppna och utförliga svar önskades. Sedan kan strukturering betyda 

att frågorna håller sig till ett och samma område. Denna studies frågor begränsades till studiens 

specifika område, det vill säga e-handeln och dess fraktförpackningar, och var således semi-

strukturerad. 

 

Trost (2010) påpekar även att en lista bör göras med frågeområden istället för att ställa specifika 

frågor. Listan bör inte vara för lång och ska vara övergripande, dess innehåll och ordning ska 

utformas efter studiens syfte. Anledningen till detta är att respondenten lättare ska kunna styra 

intervjuns ordning. Eftersom denna studiens tidsram inte ansågs rymma några 

uppföljningsintervjuer så skrevs underfrågor till frågeområdena för att säkerställa att rätt data 

samlades in och för att hålla mängden nere enligt Trost (2010) som påpekar att även mängden 

insamlad data inte bör vara för stor eftersom en mindre mängd data är lättare att analysera i 

slutändan. Respondenterna styrde intervjun och tilläts att frångå intervjuguiden samt styra 

ordningen av frågorna. Nya frågor kunde tillkomma beroende på vilka svar som givits så den 

insamlade datamängden skiljer sig åt från respektive respondent. 

 

Studiens intervjuguide innehöll följande frågeområden: 

● E-handel och förpackningar 

● Varumärket 

● Returer 

 

Utöver de tre frågeområdena och underfrågor innehöll även intervjuguiden etiska överväganden 

såsom en förklaring av studiens bakgrund, syfte och frågeställningar samt information om 

respondentens roll i studien. Här förklarades även att respondenten kunde välja att vara anonym 

om hen skulle önska. Eftersom 2 av studiens 5 respondenter önskade att vara anonyma 

bestämdes att samtliga i studien skulle vara detta. 
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2.3.4 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna som genomfördes skedde per telefon. Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter och 

under intervjutillfällena deltog tre personer åt gången. En respondent tillsammans med studiens 

två författare, varav den ena ställde frågor och den andra förde anteckningar och flikade in vid 

behov. Att föra anteckningar valdes trots tillåtelse av alla respondenter att spela in intervjun 

eftersom det gav en möjlighet att anteckna nyckelord, samtidigt som det var en säkerhetsåtgärd 

ifall ljudinspelningen skulle misslyckas. Studiens författare befann sig på Campus Norrköping 

under intervjuerna och respondenterna befann sig på respektive arbetsplatser.  

 

Enligt författaren Monika Dalen (2007) finns fem områden av etiska överväganden inom 

kvalitativ intervjuforskning. Tre av dem var viktiga att ta hänsyn till i denna studie. Det första är 

krav på samtycke vilket innebär att respondenten ställer upp frivilligt utan påtryckningar. Det 

innebär också att respondenten får tydlig information om dess roll i studien och att informationen 

som ges är anpassad för respondentens kunskapsnivå. Det andra är krav på information vilket 

innebär att studiens syfte förklaras, vilka metoder som kommer användas och hur resultatet 

kommer presenteras. Intervjuerna inleddes därför med att respondenterna fick ta del av studiens 

bakgrund, syfte och frågeställningar. Detta, tillsammans med intervjuguiden hade även mailats 

till informanterna innan de blev intervjuade. Det sista kravet som togs hänsyn till i studien var 

krav på konfidentialitet vilket innebär att respondenten ska kunna vara anonym och att de 

uppgifter som lämnas inte ska kunna spåras. 

 

Efter att de etiska övervägandena tillfrågades respondenterna om de gick med på att spela in 

intervjun för att kunna säkerställa att alla detaljer i deras svar skulle kunna identifieras och 

protokollföras i efterhand. Efter samtycke sattes inspelningen igång och respondenterna fick 

berätta vilket företag de arbetade på och vilken position de hade. Detta gjordes dels för att den 

informationen skulle samlas in men även som en typ av isbrytare, till för att göra respondenten 

bekväm inför intervjun.  

 

Under intervjuerna hade rapportens författare hela tiden studiens syfte och frågeställningar i 

åtanke för att försäkra sig om att få den information som behövdes för att kunna uppnå studiens 

syfte. Om respondenten inte uppfattade frågan så som tänkt, försökte intervjuaren i den mån det 

gick att styra in respondenten på rätt spår utan att vara ledande.  

 

2.4 Analys och tolkning av intervjuer 

Analysmetoden av intervjuerna liknar den som Dalen beskriver i Intervju som metod (2007). 

Enligt henne består analysprocessen av fem steg. Transkribering, organisering, tolkning, kodning 

och presentation. Istället för transkribering användes dock en form av intervjuprotokoll som 

baserades på intervjuguiden vilket Trost (2010) rekommenderar. Transkribering valdes bort 

eftersom en mindre tidskrävande metod som genererade en mindre mängd data, ansågs passa 

studiens omfång. 
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Trost (2010) skriver att när intervjuerna är klara så ska inspelningarna lyssnas igenom och 

intervjuarna bör göra anteckningar i förhållande till intervjuguiden. Detta gjordes och all 

protokollföring skedde digitalt. 

 

Efter protokollföringen ska datan organiseras. Enligt Dalen (2007) ska all insamlad data 

organiseras efter intervjuerna är avslutade, i detta steg finns det mycket data att ta hänsyn till och 

den bör märkas tydligt med datum och klockslag. Målet är att hålla den organiserad och 

lättillgänglig. Dalen nämner också att ett datorprogram kan vara till god hjälp i detta stadie.  

Rapportens författare färgkodade datan efter respondent och organiserade sedan svaren efter 

frågeområde. 

 

När datan organiserats ska den börja tolkas. I detta stadie startar den analytiska processen, data 

går från att vara rent beskrivande till att tolkas. Respondentens egna ord bör fortfarande 

användas men reflektioner från forskaren kan göras tillsammans med teori (Dalen, 2007). I detta 

stadie sorterade rapportens författare delar av respondenternas svar efter teorins olika delar. 

 

Sedan kunde mönster mellan teorier och den insamlade datan identifieras. Dalen (2007) skriver 

att under kodningen går forskaren systematisk igenom den insamlade datan för att få en 

uppfattning om vad det egentligen handlar om. När det är gjort ska abstrakta kategorier skapas 

som kan organisera datan på ett nytt sätt. Genom detta tillvägagångsätt får forskaren förståelse 

för datan på en tolkande nivå. Rapportens författare skapade nya kategorier efter de mönster som 

kunde identifieras. 

 

Sist skulle intervjudatan presenteras. “De resultat som kommer fram måste förmedlas av 

forskaren på sådant sätt att de framstår som sannolikgjorda kunskapsförslag inom det område 

som utforskas.”(Dalen, 2007, sid. 83) Det finns många olika sätt att presentera data, bland annat 

tematisering. Den presentationsformen utgår från intervjuguiden och de områden som behandlas 

i den. Forskaren skapar teman som passar studiens frågeställning. (Dalen, 2007) Rapportens 

författare skapade teman efter studiens frågeställningar, i enlighet med Dalen (2007). 

 

2.5 Intervjuernas validitet & reliabilitet 

Begreppet validitet syftar till i vilken utsträckning det som ska mätas faktiskt är det som mäts. 

Dalen (2007) berättar att det är datan som samlats in från respondenterna som blir underlaget för 

analys och tolkning. I denna studie är det därför viktigt att den datan som samlas in, i form av 

intervjusvar, är stor och detaljrik. Validiteten kan stärkas om intervjun består av bra frågor som 

ger utrymme för uttalanden som är fylliga och innehållsrika (Dalen, 2007). Då generella 

frågeområden valdes och eftersom intervjuerna lät styras av respondenterna gavs utrymme för 

just detta. 
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Reliabilitet syftar till att en mätning vid en viss tidpunkt ska kunna upprepas vid ett senare 

tillfälle och ge samma resultat (Trost, 2010). Författaren Anne Ryen (2004) talar om två olika 

sorters reliabilitet; intern och extern. Den interna definieras som chansen att olika forskare inom 

en och samma studie kommer fram till lika slutsatser. Detta oberoende av varandra, baserat på 

samma data. Denna studie kan testa den interna reliabiliteten genom att studiens två forskare 

separat analyserar datan och sedan jämför sina resultat innan slutsatser dras. I denna studie 

analyserades inte datan separat på grund av tidsbrist, men genom att det fördes en diskussion 

mellan två parter som vardera hade sitt perspektiv, tror vi ändå att reliabiliteten blev högre än om 

en ensam person hade dragit slutsatser. Med extern reliabilitet menas till vilken grad nya studier 

kan komma att ge samma resultat. Extern reliabilitet har inte eftersträvats i denna studie eftersom 

det, enligt Ryen (2004) är svårt att uppnå inom kvalitativ forskning. 

 

2.6 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas att ett enskilt exempel ska kunna representera en större grupp. 

Creswell (2014) menar att generaliserbarheten inom kvalitativa studier är begränsad eftersom 

syftet med dessa inte är att generalisera slutsatser till individer eller grupper utanför studiens 

specifika område. Dock hoppas ändå rapportens författare att andra e-handelsföretag än just de 

som har ingått i studien ska kunna ha nytta av slutsatserna, speciellt de inom segmentet kläder 

och skor. Emellertid förändras e-handelsmarknaden snabbt, vilket gör det svårt att säga hur långt 

framåt i tiden studien kommer vara aktuell. 
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3. Teori 
I detta kapitel redovisas de teorier som tillsammans med empirin ligger till grund för studiens 

analys. Avsnittet är uppdelat i fyra delar. Den första fokuserar på begreppet e-handel som med 

hjälp av teori definieras och förklaras. Den andra behandlar returer inom produktsegmentet 

kläder/skor och visar teori om kostnader kopplade till detta samt hur returer kan användas som 

konkurrensmedel. Den tredje behandlar förpackningar och den fjärde rör varumärken och 

teorier om varumärkespositionering och värdegrund. 

 

3.1 E-handel 

3.1.1 Definition av e-handel 
Definitionen av e-handel är: “elektronisk handel, näthandel, distanshandel som sker med hjälp av 

fast eller mobil datakommunikation.”(Ne.se, 2014) I praktiken innebär det handel av varor via 

internet som kan genomföras med en dator, mobiltelefon eller motsvarande. (Ne.se, 2014) 

 

E-handel är som sagt en form av distanshandel, det vill säga alla former av handel som inte sker 

direkt i den fysiska butiken såsom annan postorderförsäljning, telefonförsäljning, hemförsäljning 

och TV-försäljning. Anledningar till varför konsumenter distanshandlar är enligt Ne.se (2014) 

bland annat bekvämlighet, utbud, tillgänglighet och möjlighet att få utökad produktinformation. 

Svensk handel ger varje år ut en rapport som sammanställer utvecklingen på e-

handelsmarknaden under det gångna året. I en undersökning, i E-barometern 2013 (2014), anger 

49 procent av de tillfrågade konsumenterna att anledningen till att de handlar genom e-

handelsbutiker istället för fysiska är: “att det är enklare/flexiblare”. 

 

3.1.2 Beställning av e-handelsvaror 
Beställning av varor via nätet kan ske på olika sätt, vissa varor går att nyttja direkt såsom musik 

eller film medan de flesta fortfarande är av fysiskt slag och beroende av orderhantering och 

leveranstid. Antalet leveransalternativ har ökat i takt med e-handelns tillväxt och idag finns ofta 

en rad olika varianter att tillgå när kunden gör en beställning gällande tid och leveranssätt. De 

vanligaste leveranssätten är att konsumenten får varan hemskickad, skickad till ett postombud 

eller hämtar den själv i en fysisk butik. (Ne.se, 2014) 

 

3.2 Returer 

3.2.1 Returer av kläder och skor inom e-handel 
Produktsegmentet kläder och skor inom e-handeln har en stor nackdel eftersom kläderna inte går 

att prova innan de köps. Aktörerna jobbar därför på olika sätt med att underlätta för 

konsumenterna genom till exempel bilder, information och omdömen. En annan viktig del är att 
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erbjuda fria returer och enkla bytesrutiner. Enligt konsumentundersökningar som gjorts av E-

barometern är returhantering något som är viktigt. Av de egenskaper som konsumenter går efter 

när de väljer klädbutik på nätet svarar 23 procent: “Att returhanteringen fungerar smidigt.”(E-

barometern, 2013)  

 

3.2.2 Returer som konkurrensmedel och kostnader för returer 
Enligt författarna Anna Bäcklund och Emelie Carlsson (2011), som skrivit rapporten Returflöden 

inom e-handel av kläder, så har många e-handelsföretag som säljer kläder och skor ett liknande 

produktsortiment i samma prisklass. Detta gör det svårt för e-handelsföretag att konkurrera 

sinsemellan. Därför har kundservicen blivit ett viktigt område och kan vara en avgörande faktor 

för vilket e-handelsföretag en kund väljer att handla av. Inom segmentet kläder och skor kan 

returneringsgraden ligga på 35-40 procent vilket gör returer till en viktig del i kundservicen och 

således även i konkurrenskraften. I studien framkom det även att logistik för returer är en faktor 

att ta hänsyn till om företag vill skapa kundvärde.  

 

Enligt Klas Hjort, expert på returhantering (i E-barometern, 2013), finns det mycket tid och 

pengar att spara när 20 till 50 procent av varorna som handlas på nätet skickas tillbaka. 

Näthandeln har konsumenter med ett spontant köpbeteende och de är ofta unga. Många företag 

använder fri frakt som en del av marknadsföringen, vilket nästan är ett måste när det gäller 

försäljning av kläder. Att ha detta erbjudande lockar till fler köp än att ha en rabattsats på 10 

procent i hela butiken. Nackdelen är dock att studier visar på att det kostar 40 till 120 kronor att 

hantera en retur. Hjort anser därför att returflödena måste optimeras. Även om det är viktigt att 

erbjuda fria returer är det ändå betydelsefullt att andelen returer hålls nere för att e-

handelsföretagen ska nå lönsamhet. Ett kostnadseffektivt sätt måste användas för att hantera 

returer och byten, och oftast handlar det om att lära känna sina kunder och föra en tydlig 

kommunikation med dem. (E-barometern, 2013) 

 

3.3 Förpackningar 

3.3.1 Förpackningsdesign 
Enligt Klimchuk och Krasovecs, författare till boken Packaging design (2013), är 

förpackningsdesign en kombination av konstruktion, material, färg, bildspråk och typografi som 

tillsammans gör att en produkt passar för marknaden. Enligt Professor Bo Rundh vid Karlstads 

universitet (2009) har förpackningen blivit en del av produkten eftersom den i sig kan bidra med 

produktfördelar och i vissa fall även vara viktig för användningen av produkten. 

 

Förpackningar har som mål att skydda, transportera, och innehålla sin produkt. Med hjälp av 

förpackningen ska produkten även kunna identifieras och särskiljas. Men det är även viktigt att 

designen av förpackningar möter varumärkets marknadsmål genom att på ett särpräglat sätt 

kommunicera produktens personlighet eller funktion. Lyckad förpackningsdesign måste utgå 
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från en strategi som framhäver produktens särskiljande egenskaper och kontrasten mellan de 

konkurrerande produkterna och skapar köpbegär hos konsumenten. Marknadsföring handlar ofta 

om att skapa en skillnad mellan konkurrenter, även fast det inte finns några egentliga skillnader. 

Genom förpackningsdesignens förmåga att särskilja och locka till köp är en den viktig del av ett 

varumärkes marknadsföringsplan. (Klimchuk et al, 2013) 

 

En väldesignad förpackning bör leva upp till följande mål:  

● På ett omedelbart sätt kommunicera varumärkets strategi och budskap 

● Presentera lättläst information med hjälp av hierarkier 

● Visuellt visa på funktion, användning och syfte 

● Ska spegla varumärkets marknadsvärde, från budget till lyx.  

● Särskilja produkten från konkurrenter  

 

För att nå dessa mål menar Klimchuk et al (2013) att förpackningsdesigner kan jobba med 

typografi, copy, bildspråk, konstruktion och material.  

 

Författaren till Designing Brand Identity, Alina Wheeler (2012), beskriver också vikten av 

särskiljning. Hon menar att om att du ska bli vald av konsumenterna istället för dina 

konkurrenter räcker inte att vara annorlunda. Företagen måste tydligt visa att de är annorlunda 

och göra det enkelt för konsumenterna att förstå vad som skiljer dem från konkurrenter.  

 

Rundh (2009) nämner att förpackningar möter en rad olika utmaningar för att möta kundens 

önskningar. Förpackningen ska vara lätt, enkel och säker att bära, den ska ha en lämplig storlek 

och den ska gärna finnas i olika storlekar. Förpackningar ska även vara lätta att öppna och 

återförsluta efter användning samt vara lätta att slänga och inte skada miljön. Utifrån 

förpackningsleverantörerna är de viktigt att produktionen av förpackningarna är 

kostnadseffektiva. Distributörerna önskar förpackningar som utnyttjar minimalt med utrymme 

och har låg vikt på grund av distributionskostnader. De ska även vara starka och 

motståndskraftig för att minimera risken för skador. (Rundh, 2009)   

 

Rundh (2009) argumenterar även för vikten av samverkan med kunderna när planeringen och 

genomförandet av konstruktionen görs. Detta kan påverka huruvida kunderna genomför ett köp, 

huruvida kunden blir återkommande och/eller om de kommer agera ambassadör för varumärket 

efter sitt köp. 

 

3.3.2 Förpackning som reklampelare  
Shoppingpåsar har precis som förpackningar ett primärt syfte att transportera varor och att 

skydda dem. Utöver dess två funktioner hävdar Författarna Prendergast, Wai Ng och Leung 

(2001) att shoppingpåsar även fungerar som reklampelare som kan kommunicera ett varumärkes 

image och deras produkter. Påsarna skyddar alltså det den marknadsför, och marknadsför det den 
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skyddar. Han menar att återförsäljarna borde analysera kundernas förväntningar på påsarna och 

designa dem utifrån det. Den största utmaningen för återförsäljarna är att designa påsar som både 

är praktiska och som maximerar möjligheten till återanvändning av påsen.  

 

3.3.3 AIDA-modellen 
AIDA är en akronym för attention, interest, desire och action. Detta är en konsumentköpteori som 

bygger på att ett köp går igenom 4 stycken steg. Först och främst måste produkten/tjänsten dra 

till sig uppmärksamhet. Detta kan göras genom t.ex. en uppseendeväckande bild eller text. Sedan 

måste ett intresse väckas hos konsumenten. Detta steg måste ge konsumenten mer substans än 

det inledande som skapade uppmärksamheten. Det nästkommande steget är lockelse, som ska 

skapas genom att få konsumenten att känna ett behov av handling. När detta behov av handling 

utförs uppfylls det sista steget som är just handling (själva köpet). Det gäller alltså för säljaren av 

en produkt att engagera konsumenten om den ska utföra ett köp.  

 

Attention, uppmärksamhet 

Interest, intresse 

Desire, lockelse 

Action, handling 

(Ne.se, 2014) 

 

3.4 Varumärken och förpackningar  

Enligt Klimchuk et al (2013) kan ett företag differentiera sig mot andra genom sitt varumärke. 

Vidare hävdar de att varumärkets identitet skapas genom kombinationen av den tvådimensionella 

visuella identiteten och den tredimensionella förpackningen. Saker som produktens namn, färger, 

symboler och andra designelement utgör grunden till varumärkets identitet. Denna grund bildar 

tillsammans med förpackningen, reklam, uniformer, fordon, skyltning och annat tryckt material 

kundens uppfattning av varumärket. 

 

3.4.1 Kundbaserat varumärkesvärde 
Författarna Keller, Aperia och Georgson (2012) hävdar att för att skapa ett positivt 

varumärkesvärde måste ett varumärke lyfta fram distinkta egenskaper för att i sin tur skapa en 

särskiljning från konkurrenter. I sin teori Consumer Based Brand Equity (CBBE) eller 

kundbaserat varumärkesvärde berättar de vad varumärkesvärdet byggs upp av. 

 

Enligt Keller et al (2012) så bildar kundens erfarenhet, vad de har lärt sig, känt, sett och hört av 

varumärket tillsammans det kundbaserade varumärkesvärdet. Ett positivt varumärkesvärde utgör 

en hög medvetenhet och kännedom samt starka, fördelaktiga och unika associationer till det. Det 

kan i sin tur, enligt Keller et al (2012), leda till att konsumenten lättare accepterar prishöjningar 
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och varumärkesförlängningar samt får lättare att söka upp varumärket i andra 

distributionskanaler. Om däremot ett negativt varumärkesvärde uppnås kan det få motsatt effekt. 

 

Keller et al (2012) använder den så kallade CBBE-modellen för att beskriva hur ett starkt 

varumärke är uppbyggt. Modellen är uppdelad i steg som vardera innehåller kriterier som måste 

uppfyllas för att nå nästa nivå av varumärkesvärde hos kunden. I det första steget förklaras en 

stark varumärkesidentitet och dess uppbyggnad. Steg 1 lägger grunden till det andra steget som 

syftar till att positionera varumärket. Denna studie kommer endast att beröra dessa två steg. Detta 

eftersom studien ämnar till att undersöka hur en särkiljning kan skapas genom att lyfta fram ett 

varumärkes distinkta egenskaper på fraktförpackningar och således skapa en starkare 

konkurrenskraft. 

  

 

Steg 1 - varumärkeskännedom  

För att få en god varumärkeskännedom bör ett varumärkesframträdande skapas hos kunden. Det 

vill säga att få kunden att känna igen och, på sikt, komma ihåg varumärket genom att skapa 

associationer och väcka känslor som styr kundens tankar. Det som beskrivs kallar Keller et al 

(2012) varumärkeskännedom som kan kategoriseras det på djupet och bredden. Djupet rör 

chansen att kunden kommer att tänka på varumärket och hur lätt den gör det. Bredden rör antalet 

köp- och användarsituationer som för tankarna till varumärket.  

 

Keller et al (2012) använder juicemärket Tropicana för att illustrera varumärkeskännedom. 

Djupet genom att kunden planerar att köpa juice och då tänker på Tropicana. Bredden genom att 

kundens tankar förs till Tropicana om hen blir törstig. Genom att till exempel presentera nya 

användarsituationer kan marknadsförare öka varumärkeskännedomen. 

 

Steg 2 - varumärkespositionering 

Genom att positionera sitt varumärke rätt kan nästa nivå av kundbaserat varumärkesvärde nås. 

Detta steg behandlar vilka av kundens behov varumärkets produkt tillfredsställer och vilken 

betydelse det har för kunden. Keller et al (2012) delar in detta steg i två olika delar: Prestanda 

och bildspråk.  

 

Prestanda syftar till hur väl en produkts prestanda möter kundens funktionella behov och vilka 

funktioner den uppfattas ha. Avgörande faktorer är produktens ingredienser och kompletterande 

egenskaper, den uppfattade pålitligheten över en längre tid och kvaliteten; hur länge håller den? 

Andra faktorer som spelar in är hur väl service av produkten/tjänsten uppfattas fungera, 

produktens design och grafiska utformning samt dess prissättning. Enligt Keller et al (2012) 

bidrar en produkts storlek, form, material och färgsättning till kundens uppfattning av en 

produkts prestanda. 
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Kunden har även, ofta starka uppfattningar om produkters olika prissättning kopplat till 

motsvarande prestanda. Klimchuk et al (2013) hävdar att förpackningens design ger ett visuellt 

uttryck för varumärkets löften; dess kvalitet, värde, prestanda, säkerhet och dess fördelar. 

 

Bildspråket syftar till de mer ogripbara egenskaperna, vilka av kundens sociala eller 

psykologiska behov som varumärkets produkt tillfredsställer och vilka tankar den väcker på ett 

mer abstrakt plan. Här finns enligt Keller et al (2012) fyra delområden:  

 

1. Användarprofiler - Vilken typ av person eller organisation använder produkten? 

Användarprofiler syftar kundens mentala bild av den typiska kunden eller användaren. Den 

mentala bilden omfattar egenskaper som kön, ålder, identitet och inkomst hos kunden. 

 

2. Köp och användningssituationer - Vart och när används produkten?  

Bilden av vart den säljs, hur köpprocessen går till och om själva köpet associeras med mervärde 

är det som kännetecknar kundens bild av produktens köpsituation. Tron om vilken tid på 

dagen/året produkten används och vart den ska användas bildar också kundens uppfattning om 

den typiska användningssituationen. 

 

3. Personlighet och värderingar - “Vem är” produkten? 

Keller et al (2012) säger: “Ett varumärke, liksom en person, kan karakteriseras som ‘modern’, 

‘gammeldags’, ‘livlig’ eller ‘exotisk’.” (Keller et al, 2012, s. 72) Med det menar de att personliga 

attribut ofta associeras med produkten och att kunden tillskriver varumärket och produkten dess 

egna värderingar utifrån vad den tror att produkten tänker eller gör. Vanligt är att marknadsförare 

försöker influera kunden genom att visa varumärket tillsammans med en maskot med viss 

identitet, eller i en viss köp- eller användarsituation. 

 

4. Historia, arv och erfarenheter - Vad är dess historia? 

Sist menar Keller et al (2012) att produktens uppfattade historia, arv och erfarenheter har stor 

betydelse för kundens uppfattning av varumärket. Det kan handla om erfarenheter kunden får ta 

del av på ett personligt plan, såsom rekommendationer från familj och vänner. Det kan även 

handla om den generella uppfattningen bland en större grupp människor, uppfattningen om 

företagets historia och arv och uppfattningen om hur de agerat i tidigare situationer. 

 

3.4.2 Varumärkets värdegrund  
För att underlätta varumärkespositionering kan en värdegrund för varumärket vara bra att utgå 

ifrån. En samling värderingar som genomsyrar allt arbete som görs kring ett varumärke. Detta 

menar varumärkesexperten Thomas Gad (2001). Han beskriver ett företags värdegrund som 

“livsregler” att följa. Mats Urde, doktor vid Lunds universitet (1997) kallar det “kärnvärden” och 

hävdar att de lägger grunden till konkurrenskraftiga varumärken. Keller et al (2012) beskriver 

dessa värderingar som varumärkesmantran och förklarar hur de formas samt vad de används till.  
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Varumärkesmantran 

Enligt Keller et al (2012) måste först så kallade core brand associasions etableras; 5-10 aspekter 

som “som fångar meningen med varumärket och vad det representerar” (Keller et al, 2012, s. 

132). De kan sedan kokas ner i så kallade varumärkesmantran; “3-5 ord som fångar varumärkets 

hjärta och själ.” (Keller et al, 2012, s. 132) med syftet: “..försäkra att alla anställda inom 

organisationen och alla externa marknadsföringspartners förstår vad varumärket i grunden ska 

representera för kunderna så att de kan anpassa sina åtgärder därefter” (Keller et al, 2012, s. 

132). 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras den insamlade datan från intervjuerna. Kapitlet är uppdelat efter 

intervjuguidens olika delar och består av en av en sammanfattning av intervjuerna.  

 

4.1 Returer 

4.1.1 Upplevelse av hög returgrad  
Respondent A, respondent B och respondent C upplever en hög returgrad på de e-handelsföretag 

de arbetar för. Respondent A berättade att de ligger strax över 20 procent. Respondent A tycker 

inte att siffran är bra, men hen berättade att kläder och skor i vanliga fall ligger på den nivån. 

Respondent C berättade att de har upp till en tredjedel returer men att det varierade beroende på 

vilken säsong det var. Respondent B berättade att de hade strax under 30 procent returer. 

Respondent B menade att det beror på att de säljer skor som är en provprodukt. Hen menade att 

det beror på att skor kan skilja sig väldigt mycket åt och att en 43:a inte alltid är en 43:a. 

Respondent B menar därför att det är naturligt att de har så mycket returer. Men de önskade att 

de hade mindre och att de därför jobbar med att ha bättre beskrivningar av sina produkter och att 

kunderna får lämna omdömen. Respondent E upplever däremot inte att de har en hög grad av 

returer. 

  

4.1.2 Enkla returer  
Samtliga respondenter uppgav att det ska vara lätt för kunden att returnera varor som de har 

beställt. Respondent A berättade att det är viktigt att det är lätt och att det är ett konkurrensmedel 

som de använder sig av. Respondent B menar att det är viktigt eftersom annars kommer det att 

skapas en barriär som kunderna måste ta sig över för att våga handla en gång till. Respondent B 

menar att det ska vara enkelt, riskfritt och kostnadsfritt att returnera en vara. Hen menar att detta 

är viktigt för att få nya kunder att prova på att handla från dem. Respondent E påpekade också att 

det var viktigt och att det framförallt var viktigt att få fram bra och tydlig information till kunden. 

  

4.1.3 Fraktförpackningens användning vid returer 
Samtliga respondenter uppgav att returnerade varor oftast kommer tillbaka i samma förpackning 

som de skickades i. Respondent B berättade att deras förpackning består av en postorderpåse 

som ser ut som en förstorad påse med hål i botten som har klisterremsor. Påsen storlek kan 

anpassas efter kundens produkt. Respondent B förklarade att kunderna tejpar igen det hål de 

gjort tillsammans med retursedeln som de även skickar med. Respondent A berättade att 

kunderna tejpar igen kartongerna vid returer. Om kunderna ska använda påsarna igen måste de 

öppna dem försiktigt och använda egen tejp för att återförsluta dem. Respondent E berättade att 

de inte på något sätt uppmanar sina kunder att använda samma förpackning som de fick varorna 
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skickade till sig i. Hen förklarade att de oftast kommer tillbaka i samma förpackning där kunden 

har tejpat för att återförsluta förpackningen. 

  

Respondent D berättade att deras påsar har dubbla tejpremsor (se figur 1.) så returerna kan 

hanteras på ett annat sätt. Hen uppgav också att de får tillbaka returerna i samma 

ursprungsförpackning som skickats till kunden. Respondent C berättade att 90 procent av 

returerna kom tillbaka i företagets fraktförpackning. Kartongerna tejpar de igen och skickar 

tillbaka. Påsarna respondent C:s företag använder sig av har också en extra tejpremsa inuti påsen 

som kan användas vid returer. Respondent C berättade att de vill att deras förpackning ska 

användas igen vid returer eftersom de får marknadsföra sig på vägen tillbaka igen då. 

 

  

Figur 1. Dubbla tejpremsor 

  

Av de 5 respondenterna som uppgav att de får tillbaka returer i förpackningen som varan 

ursprungligen skickade i, är det endast respondent C och respondent D som uppgav att deras 

företag underlättar returer genom förpackningsdesignen, då de har extra tejpremsor för 

återförslutning i påsar. De övriga 3 respondenterna berättade att kunderna med egen tejp får 

återförsluta förpackningarna om de ska användas vid returer.  

  

4.1.4 Förbättringar av förpackningar vid returer 
Vid intervjun berättade respondent E att det vore bra om förpackningen inte gick sönder när den 

öppnats av kunden, utan lätt kunde återförslutas och återanvändas av kunden vid returer. Även 

respondent B önskade att fraktförpackningarna ska vara lätta att öppna och återförsluta. 

 

Respondent B sade att det finns förbättringsmöjligheter hos påsen som de använder sig av idag. 

Hen menar att den kan göras om så den blir lättare att användas vid returer. Anledningen att de 

inte gjort det ännu beror på att de inte har kommit fram till en lösning som har varit tillräckligt 
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bra. De påsar som har dubbel förslutning tyckte Respondent B inte var tillräckligt lättförståeliga 

eller lättanvända för kunderna. Om det skulle finnas en lättanvänd förpackning hade de velat 

använda den.  

 

Även respondent D berättade att deras förpackningar kan förbättras ytterligare för att underlätta 

vid returer. Hen berättade att om en kund beställer många varor så levereras de i en wellkartong. 

Om kunden då bara ska returnera en vara så blir det onödigt på tillbakavägen om de använder 

den stora kartongen igen. Respondent D menar att då skulle de kunna skicka med en påse, men 

det blir en kostnadsfråga. Hen påpekar dock att det hade varit ett sätt att minska transport av luft. 

  

4.1.5 Återanvändning av förpackningar efter retur 
Respondent A, respondent C och respondent D berättade att de inte återanvänder 

förpackningarna som kommer tillbaka med returvaror. Respondent D berättade att de inte 

använder dem igen eftersom det är en förbrukningsvara. Det eftersom det har suttit etiketter på 

förpackningen och den har sorteras i två terminaler vilket inte gör det möjligt att återanvända den 

igen. Respondent D berättade att förpackningen däremot miljöåtervinns. Även respondent C 

berättade att förpackningarna är förstörda när de kommer tillbaka. Hen sa att eftersom de 

använder en vit och matt design så syns minsta lilla skråma på förpackningen. Respondent A 

berättade att det hade varit en fördel om förpackningarna hade kunnat återanvändas igen när 

kundens retur kom tillbaka. Men för deras del är det inte möjligt eftersom de skär ner 

kartongerna för att minska storleken om det behövs. Respondent E menade att det på ett sätt hade 

varit bättre om de hade sluppit skära ner kartongerna (se figur 2.) Men då måste de istället ha fler 

storlekar på kartongerna. Respondent E berättade att det är billigare att skära ner kartongerna än 

att köpa flera olika storlekar. 

 
Figur 2. Nedskärning 



 20 

4.2 E-handelsföretagens fraktförpackningar  

4.2.1 Önskvärda egenskaper hos fraktförpackningar 
Utöver huvudområdena returer och varumärkesprofilering framgick även andra önskvärda 

egenskaper hos e-handelsföretagens fraktförpackningar. Respondent A, respondent B och 

respondent E tyckte att det är viktigt att förpackningarna som används när varor skickas ut till 

kunder ska vara av god kvalitet. Respondent A berättade att förpackningen måste hålla från att 

den lämnat lagret till att den kommer fram till kunden. Sedan berättade hen även att den ska klara 

en vända tillbaka till företaget också om kunden önskar att göra en retur. Hen sade även att i en 

drömvärld hade hen önskat att varje vara kunde storleksanpassas exakt. Respondent B talade om 

att förpackningar ska vara slitstarka och skyddande. Även respondent E nämner att det är viktigt 

att varan skyddas av förpackningen.  

  

4.2.2 Material 
Respondent A, respondent C och respondent D uppgav att de använder sig av e-handelspåsar och 

wellförpackningar när de skickar varor till sina kunder. Respondent B använder bara e-

handelspåsar. Respondent E använder samma shoppingpåsar och wellförpackningar som de 

använder i sin fysiska butik eftersom det blir enklast så. Samtliga respondenter använder alltså en 

påse av något slag och 4 av 5 använder sig även av wellförpackningar.   

  

2 av 5 respondenter förklarade att de har flera olika storlekar på sina kartonger. Respondent C 

uppgav att de har 6 olika storlekar på kartonger och Respondent E att de har 7 olika. Respondent 

E förklarade att anledningen till detta var logistiken. De får betala för hur stor förpackningen är 

och hur mycket den väger. Därför försöker de att leverera paketen så tätpackade som möjligt. 

Det på grund av fraktkostnad och för att ömtåliga varor inte ska skakas sönder.  

 

Respondent C sade att hen föredrog plastpåsar framför wellförpackningar eftersom de är lättare 

att storleksanpassa, men att nackdelen är att de inte skyddar lika bra, därför hade Respondent C 

och hens företag startat utvecklingen av en plastpåse med skyddande plastkuddar på insidan som 

kunde innehålla mer ömtåliga varor som idag måste skickas med kartong. Respondent D talade 

även om påsens fördelar då hen ansåg att det går snabbare att lägga ner en vara i en påse än i en 

kartong som måste sättas ihop.  

 

Respondent D påpekade att miljöperspektivet är viktigt för deras företag och för valet av material 

till sin förpackning. Dock var hen frågande om huruvida kunder är villig att betala för en mer 

miljövänlig förpackning och hur kunder tänker kring den frågan. 

  

4.2.3 Konstruktionella förändringar som valts att göras 
I och med den ökande e-handeln uppgav respondent C och respondent D att de konstruktionellt 

förändrat sina fraktförpackningar. Respondent D berättade att de har ändrat till dubbla tejpremsor 
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på sina e-handelspåsar. Respondent C berättade att de har börjat jobba med storlekarna på 

kartongerna eftersom de får fler och fler ordrar. Hen berättade att de måste optimera utrymmet på 

pallarna. Lösningen de tog fram var färre kartonger med mindre storlek som ingick i ett system 

som var optimerat för att passa tätt på fraktpallar.  

4.3 Varumärkesprofilering 

4.3.1 Varumärket på fraktförpackningarna 
4 av 5 respondenter uppgav att de har loggan på fraktförpackningarna som de använder sig av. 

Respondent D berättade att de har sin logotyp tryckt på sina påsar men att kartongerna saknar 

tryck, dock finns loggan på tejpen som de använder sig av för att tejpa igen kartongerna.  

 

Respondent A och respondent C uppgav att de har förändrat sina fraktförpackningar visuellt i 

och med den ökande e-handeln. Båda berättar att de har börjat varumärkesprofilera sina 

fraktförpackningar genom att använda loggan på fraktförpackningarna.   

  

Vid intervjutillfället var det endast respondent B och respondent E som såg varumärket som en 

viktig del hos fraktförpackningar. Respondent E berättade att det är viktigt att kunden ser vem 

avsändaren är och att paketet sticker ut bland andra paket. Respondent E nämnde även att 

förpackningen måste spegla butiken. Hen tycker att förpackningen av varan är viktig för 

helhetskänslan när kunden öppnar förpackningen. Respondent B tyckte att förpackningen ska 

vara fin, tydlig i sitt formspråk och att det är viktigt att varumärket framgår eller att 

förpackningen får vara en del av varumärket. Respondent A berättade att hen tyckte att det skulle 

vara fördelaktigt om kunden kan associera vad paketet innehåller direkt utan att ha förkunskaper 

om varumärket. 

  

Respondent B berättade att deras profilering handlar mycket om igenkänning och 

varumärkesvärde i förpackningen. Respondent B berättade att profilen på förpackningen är viktig 

eftersom kunden inte träffar företaget i någon annan fysisk form. Det fysiska mötet med e-

handeln blir när kunden tar emot försändelsen. Respondent B berättade att förpackningen 

förhöjer värdet av vad som ligger där i. Hen menade att om en fin sak stoppas i en ful 

förpackning uppnås inte samma upplevelse. Respondent C talade om att materialet på 

förpackningen bör tas hänsyn till beroende på vad kunden har beställt. Hen berättade att de 

använder påsar till vanliga t-shirts men kartonger till dyrare kläder. Respondent C berättade även 

att de valt att börja använda sig av förpackningar med företagets logotyp på eftersom de vill öka 

kännedomen om företaget.   

  

Respondent C talade om att de vill synas när de hämtas upp av kunderna. Med hjälp av 

varumärkesprofilering menade respondent C att varumärket kan visas upp för alla som kommer 

till utlämningsstället. Att även de som inte ska hämta deras paket får syn på deras paket och blir 
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nyfikna. Respondent B säger att de vill att förpackningarna ska vara igenkänningsbara för 

kunden och att varumärket kan visas upp för andra när kunden bär hem förpackningen från sitt 

ombud. Respondent A berättade att de tycker att de är viktigt med varumärkesprofilering efter 

som de vill utmärka sig och synas på utlämningsstället. Men hen menar också att de är viktigt vid 

hemleveranser eftersom det ska vara tydligt för kunden att det är de som är avsändaren. 

   

4.3.2 Kärnvärden och värderingar 
Respondent B och D uppgav att varumärket de jobbar för hade kärnvärden. Respondent B 

berättade att deras kärnvärden är kund, kul och kompis. Hen menade att deras verksamhet är 

kundorienterad. Hen berättade att de gör saker som är bra för kunderna eftersom de tror att 

kunderna kommer att komma tillbaka då. Kärnvärdet kul står för att jobbet ska vara en rolig plats 

att vara på. Respondent B beskrev företaget som lite galet och att de inte alltid följer normen. 

Kärnvärdet kompis står för att de vill rekrytera kompisar, eller åtminstone folk som hade kunnat 

vara ens kompisar. Respondent B menade att dessa tre kärnvärden skapar en väldigt trevlig 

harmonisk arbetsplats. Även om det respondent B tog upp som exempel mest berör det interna 

menade hen att kärnvärdena gällde externt också. Hen berättade att de inte har skrivit ut dem på 

hemsidan men att alla som kommer i kontakt med varumärket ska få en känsla av kärnvärdena.     

  

Respondent D berättade att deras kärnvärden är älskvärdhet, snabbhet, trygghet, tillgänglighet, 

vara personliga, professionella, offensiva och bättre. Hen berättade sedan att deras värderingar 

utgår från visionen om att få en kund till att säga - “Jag älskar att handla på E-handelsföretag 

X!”. 

De övriga respondenterna hade inte kärnvärden men kunde förklara meningen med varumärket 

och vad det representerar. Respondent E berättade att deras företag vill förmedla en 

butiksupplevelse och vill sticka ut med en bra service och ett trevligt bemötande även på nätet. 

Respondent A berättade att det de vill förmedla är att de har snabba leveranser och fria returer. 

Respondent E menade att det är en del av konkurrensen. Respondent A berättar att de även har 

prisgaranti mot andra e-handelsföretag. Hen menar även att det är viktigt att de uppfattas som 

flexibla för kunden. De vill ha ett stort sortiment och uppfattas som störst. Respondent C 

förklarade att deras företag vill skapa bättre kontakt med kunderna än konkurrenterna. De vill att 

de ska kännas som att gå till den lokala affären istället för en oerhört stor multinationell affär. De 

vill även att deras varumärke ska förknippas med “high fashion” och skandinaviskt mode. 

  

4.3.3 Förpackningens spegling av varumärket 

Enligt respondent A och respondent B speglas inte företagets kärnvärden eller värderingar på 

förpackningarna. Respondent A svarade att det inte syns tydligt mer än att deras logotyp finns på 

förpackningen. Men för att förstå vad företaget står för måste kunden ha förkunskap. Respondent 

B sa att de inte har designat sina förpackningar efter sina kärnvärden. Hen sade även att deras 
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verksamhet är kundorienterad och att de gör saker som är bra för kunderna. Han berättade att 

förpackningen hjälper dem att åtminstone uppfylla att det är fokus på kunderna. 

  

Däremot så svarade respondent C, respondent E och respondent D att deras kärnvärden speglas i 

deras förpackningar. Respondent C vill att kunden ska förknippa deras varumärke med “high 

fashion” och just därför har de valt att ändra från bruna kartonger till fina vita med loggan tryckt 

på förpackningen. Respondent C berättade också att de ville trycka inne i kartongerna, men att 

det är något som fortfarande är i planeringsstadiet. En annan anledning till att byta från de bruna 

kartongerna var att de ville sticka ut på utlämningsställena. Respondent C hoppades att när en 

människa kommer och hämtar ett paket och ser alla paket från dem förstår de att de är populära. 

Respondent C menade även att det är en fördel eftersom alla kommer se deras varumärke när 

kunden bär hem paketet. Respondent C berättade också att de vill kännas lokala men att det är 

något som inte speglas på förpackningarna. Dock hade de funderat över att landsmärka alla 

förpackningar men att det skulle sakta ner processen när de förpackar eftersom de skickar till 

flera olika länder. De skulle då vara tvungna att hålla koll på vilken order som skickas till vilket 

land när de packar varorna.   

  

När respondent E berättade hur de försökte spegla varumärket i deras förpackningar svarade hen 

att de försöker ha en trevlig lättsam ton i allt de skickar inuti paketet, så som lappar och kuvert. 

Respondent E berättade även att de använder sig av ett mönster som går igen i allt de gör. 

Mönstret på påsar, i butiken, på trycksaker och annat. Respondent E berättade att de inte hade 

mönstret på kartongerna, men att de hade önskat att de var så eftersom det hade känts mer 

sammanhållet men det hade blivit för dyrt.   

  

Respondent D berättade att det ligger en baktanke i förpackningsdesignen. Hen sade att de vill att 

kunder ska förknippa deras varumärke med något de är stolta över. Kunderna ska bli glada när de 

hämtar sitt paket från dem. Hen berättade att de använder sig av ett material som gör att 

förpackningen inte blir smutsig och drar till sig damm, utan är ren och fin när den kommer till 

kunderna. De har även val att använda sig av en vit kartong, trots att den är dyrare än en brun för 

att de känner att den förmedlar deras visioner och värden kring varumärket. 

 

4.3.4 Fraktförpackningen som reklampelare 
Både respondent D, respondent E och respondent A uppger att det är vanligast att varorna 

skickas till postombud. Respondent A berättade att paketen kan skickas både till dörren och till 

postombud men att det är vanligast att kunden hämtar ut paketet. Det skickas till ombud om det 

överstiger ett visst varuvärde. Även respondent D berättade att det var vanligast att paketen 

skickas till ombud men att de även hade tjänster för hemleverans, palleverans och 

brevlådeleveranser. 

      



 24 

5. Analys  
I detta kapitel tolkas empirin i förhållande till teorin. Kapitlet är indelat i rubrikerna returer och 

varumärkesprofilering. 

 

5.1 Returer 

5.1.1 Upplevelse av hög returgrad   
Respondent A, respondent B och respondent C upplever att de har en hög returgrad som ligger 

mellan 20-33 procent. Siffrorna hos de tre respondenterna är något lägre än vad Bäcklund et al 

(2011) menar att returgraden brukar ligga på inom segmentet kläder och skor. De menar att den 

kan ligga på 35-40 procent. Respondent B menar att den höga returgraden beror på att de säljer 

skor som är en produkt som måste provas för att få rätt storlek. Detta stämmer överens med 

Bäcklund et al (2011) som skriver att e-handel inom segmentet kläder och skor har en stor 

nackdel eftersom det inte går att prova kläderna innan de köps. 

  

5.1.2 Enkla returer 
Respondent A berättar att enkla returer är ett konkurrensmedel som de använder sig av. Att 

använda returer som konkurrensmedel menar Bäcklund et al (2011) är en viktig del i 

kundservicen och således även konkurrenskraften. Samtliga respondenter uppgav att det ska vara 

lätt för kunden att returnera varor som de har beställt.  

  

5.1.3 Återförslutning vid returer 
Vid intervjun berättade respondent E att det vore bra om förpackningen inte gick sönder när den 

öppnats av kunden, utan lätt kunde återförslutas och återanvändas av kunden vid retur. Även 

respondent B önskade även att fraktförpackningarna ska vara lätta att öppna och återförsluta. 

Detta stämmer överens med hur Rundh (2009) menar att förpackningar ska utformas. Han menar 

att de ska vara lätta att öppna och återförsluta efter användning. Som tidigare beskrivits värderar 

konsumenterna en smidig returhantering (se 3.2.1). Enligt Rundh (2009) är det även viktigt att 

det sker en samverkan med kunderna när planeringen och genomförandet av konstruktionen på 

en förpackning görs (se 3.3).  

  

Av de 5 respondenter som uppger att de får tillbaka returer i förpackningen som varan 

ursprungligen skickades i är det endast respondent C och respondent D som uppgav att de 

underlättar returerna genom förpackningsdesignen, då de har dubbla tejpremsor för påsarna. De 

övriga 3 respondenterna berättade att kunderna med egen tejp får återförsluta förpackningarna 

om de ska användas vid returer.  
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Respondent D berättar att deras förpackningar hade kunnat förbättras ytterligare för att underlätta 

returer. Respondent B sade att det finns förbättringsmöjligheter hos påsen som de använder sig 

av idag. Respondent B menar att den kan göras om så den blir lättare att användas vid returer. Att 

utföra förbättringarna hade kunderna uppskattat då de uppskattar smidiga returhanteringar.  

 

5.2 Varumärkesprofilering 

Respondent A och respondent C uppgav att de visuellt har förändrat sina fraktförpackningar i 

och med den ökande e-handeln. Till följd av utvecklingen har båda börjat varumärkesprofilera 

sina fraktförpackningar genom att ha logotypen tryckt på deras fraktförpackningar, totalt uppgav 

4 av 5 respondenter att de hade logotypen tryckt på sina fraktförpackningar. Att inte bara ha 

anonyma förpackningar stämmer överens med Klimchuk et al (2013) som menar att 

förpackningen på ett omedelbart sätt bör kommunicera varumärkets strategi och budskap. Enligt 

Keller et al (2012) så bygger också det kundbaserade varumärkesvärdet bland annat på vad 

kunden har sett av varumärket.  

 

Trots att majoriteten av respondenterna väljer att varumärkesprofilera sina förpackningar var det 

endast respondent B och respondent E som såg varumärket som en viktig del hos 

fraktförpackningar. Enligt Klimchuk et al (2013) ska en bra förpackning på ett omedelbart sätt 

kommunicera varumärkets strategi och budskap. Det är rimligt att tro att profileringen hade 

kunnat utformas bättre om företagen hade jobbat på ett mer medvetet sätt.   

 

Ett positivt varumärkesvärde består av en hög medvetenhet och kännedom, samt starka, 

fördelaktiga och unika associationer till det. För att skapa ett positivt varumärkesvärde måste ett 

varumärke lyfta fram säregna egenskaper för att skapa en särskiljning och göra varumärket 

attraktivt för kunderna.  

  

Både respondent D, respondent E och respondent A uppgav att det är vanligast att varorna 

skickas till postombud. Respondent B säger att de vill att förpackningarna ska utformas så 

varumärket kan visas upp för andra när kunden bär hem förpackningen från sitt ombud. 

Prendergast et al (2001) menar att shoppingpåsar kan fungerar som reklampelare som kan 

kommunicera ett varumärkes image och dess produkter. Påsarna skyddar det den marknadsför, 

och marknadsför det den skyddar. På samma sätt kan fraktförpackningar fungera som 

reklampelare när konsumenten bär hem paketen från sitt ombud. För att e-handelns 

fraktförpackningar ska påverka kunderna till köp kan de använda sig av AIDA-modellen (se 

3.3.3). Där ingår steget “uppmärksamhet” vilket gör att konsumenterna kommer uppmärksamma 

på fraktförpackningarna.  

  

Majoriteten av respondenterna talade om att de med hjälp av sin grafiska utformning av 

fraktförpackningarna ville utmärka sig eller sticka ut. Detta stämmer överens med Klimhuck som 

menar att lyckad förpackningsdesign måste utgå från en strategi som framhäver produktens 
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särskiljande egenskaper och kontrasten mellan de konkurrerande produkterna. Keller menar att 

en del av positioneringen handlar om att utreda vilka av kundens behov varumärkets produkt 

tillfredsställer och vilken betydelse det har för kunden.  

  

5.2.1 Kärnvärden och värderingar 
Respondent B och respondent C uppgav att varumärket hos det företag de jobbade för hade 

kärnvärden. Dock var det endast respondent B, som jobbade på ett företag som hade kärnvärden 

enligt Keller et al:s (2013) definition (se 3.4.2). Respondent B berättade att deras kärnvärden är 

kund, kul och kompis. 

Respondent D berättade att deras kärnvärden är älskvärdhet, snabbhet, trygghet, tillgänglighet, 

vara personliga, professionella, offensiva och bättre. Det är 8 stycken ord, vilket enligt Keller är 

för många. För att de ska vara kärnvärden bör de kokas ner till ca 3-5 ord (Keller et al, 2012). 

De övriga 3 hade inte kärnvärden per definition men kunde förklara meningen med varumärket 

och vad det representerade. Dessa förklaringar som vi fick ta del av i intervjuerna kan ses som 

core brand associations, eftersom de stämmer bra överens med Keller et al:s (2013) definition 

(se 3.4.2). 

 

5.2.2 Förpackningens spegling av varumärket 
Enligt respondent A och Respondent B speglas inte företagets kärnvärden eller värderingar på 

förpackningarna. Respondent A svarade att det inte syns tydligt mer än att deras logotyp finns på 

förpackningen. Enligt Urde (1997) bör de värderingar som ett varumärke har genomsyra allt 

arbete som görs kring ett varumärke. Urde (1997) menar också att varumärken bör utgå från en 

värdegrund för att underlätta att positionera sig. Även Keller et al (2013) menar att företag ska 

anpassa alla sina handlingar efter de värderingar som de har. Däremot så svarade respondent C, 

respondent E och respondent D att deras kärnvärden speglas i deras förpackningar. Enligt Urde 

(1997) är det lättare att positionera ett företag om de har kärnvärden och det då blir lättare för 

dem att uttrycka sina varumärkeslöften. Klimchuck et al (2013) menar att när designen utformas 

efter varumärkets värderingar kan ett företag med hjälp av designen uttrycka varumärkets löften; 

dess kvalitet, värde, prestanda, säkerhet och dess fördelar. 

En respondent berättade att det hade varit en fördel om det gick att förstå vad förpackningen 

innehåller bara genom förpackningens utseende och utan att ha förkunskaper om varumärket. 

Det respondenten beskriver menar Klimchuk et al (2013) är ett mål med förpackningar. Enligt 

honom ska kunden med hjälp av förpackningen kunna identifiera produkten   
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5.2.3 Material och varumärket 
Respondent C berättade att de tog hänsyn till materialet på förpackningen beroende på vad 

kunden har beställt. De använder påsar till t-shirts och kartonger till dyrare kläder. Enligt Rundh 

(2009) har förpackningen blivit en del av produkten eftersom den i sig kan bidra med 

produktfördelar. Keller et al (2012) menar att kundens uppfattning av en produkts prestanda 

kopplas till bland annat dess material. Klimchuk et al (2013) hävdar att förpackningens design 

ger ett visuellt uttryck för varumärkets kvalitet värde och prestanda. Att respondent C anpassar 

förpackningen efter värdet på innehållet stämmer alltså överens med teorin. Respondent B menar 

att om en fin sak stoppas i en ful förpackning uppnås inte samma upplevelse. Även respondent 

B:s påstående stämmer överens med Kellers teori om att en produkts uppfattade prestanda kan 

kopplas till dess material. 
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6. Avslutning 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits från analysen och frågeställningarna 

besvaras. Därefter presenteras de riktlinjer som tagits fram och en referensdesign skapas utifrån 

dem. Avslutningsvis förs diskussion och författarna till denna rapport ger förslag till vidare 

studier.  

 

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Hur bör e-handelsföretagen utforma sina fraktförpackningar när en stor andel 
av kundernas beställningar returneras? 
Samtliga medverkande respondenter ansåg att det skulle vara lätt för kunderna att returnera. 

Eftersom det är något respondenternas företag står för och tycker är viktig bör de utforma sina 

förpackningar efter detta. Men majoriteten av respondenterna uppgav att deras företag inte 

underlättar returer genom designen av förpackningen, vilket kan leda till att konsumenten väljer 

ett annat företag med smidigare returhanteringar.   

 

I analysen framgår det att kunder som beställer kläder och skor ofta måste skicka tillbaka returer 

och att kunderna värderar en smidig returhantering högt. E-handelsföretagen måste därför 

tillverka förpackningar som fungerar smidigt vid returer eftersom kunden måste finnas i åtanke 

vid utformningen av förpackningar. Lever e-handelsföretagen upp till kundens önskemål 

kommer de att lockas till företagen.  

 

Två respondenter anser att det borde vara lätt att öppna och återförsluta förpackningen, detta 

styrks även av teorin. Då detta även kan underlätta för konsumenten vid returer bör 

förpackningarna utformas så de är lätta att öppna och återförsluta. 

 

6.1.2 Hur bör e-handelsföretagen utforma sina fraktförpackningar när allt större vikt 
måste läggas på varumärkesstrategi i och med att konkurrensen ökar? 
Som det framgår i analysen var det få respondenter som såg varumärket som en viktig del av en 

fraktförpackning. Varumärket spelar dock en stor roll för en lyckad förpackningsdesign. Här 

finns alltså en förbättringsmöjlighet hos respondenternas företag. E-handelsföretag bör se 

varumärkesprofileringen som en viktig del av en fraktförpackning då förpackningen är ett 

medium där varumärket kan visas upp. 

 

Om e-handelsföretagen inte varumärkesprofilerar sina förpackningar missar de en chans att 

synas, och således också att öka sitt varumärkesvärde. Respondenterna berättade att e-

handelsföretagen oftast skickar sina förpackningar via ombud. Alltså måste kunden hämta ut och 

bära hem sin förpackning. Fraktförpackningen kan då på hemvägen fungera som en reklampelare 

och genom att använda sig av AIDA-modellen kan e-handelns fraktförpackningar påverka 
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potentiella kunder till köp. I modellen ingår steget “uppmärksamhet” vilket skulle kunna 

användas till att få potentiella kunder att uppmärksamma fraktförpackningarna på hemvägen. Då 

uppnås en ökad kännedom och medvetenhet om varumärket vilket leder till ett positiv 

varumärkesvärde eftersom en exponering av varumärket för kunderna ökar varumärkesvärdet.  

 

Majoriteten av respondenterna uppgav att deras företag har logotypen på sina förpackningar. För 

att skapa ett konkurrenskraftigt varumärke måste dock e-handelsföretagen även visa att de 

särskiljer sig från sina konkurrenter. För att särskilja sig, och därmed även positionera sig måste 

företagen utreda vilka behov deras varumärke tillfredsställer hos konsumenten och vilken 

betydelse det har för konsumenten. Sedan måste detta även visualiseras på förpackningen. Det 

räcker inte att vara annorlunda, det måste även visas utåt mot kunderna. 

 

Ingen av respondenternas företag utgick från kärnvärden när de utformade sina 

fraktförpackningar. För en lyckad positionering bör e-handelsföretagen göra det. Kärnvärdena 

ska stå för vad varumärket ska representera och genom att utgå från kärnvärdena kan varumärket 

förmedlas på fraktförpackningen. Det leder i sin tur till att företagen kan särskilja sig i 

konsumenternas tankar.  

 

6.1.3 Riktlinjer för utformning av e-handelns fraktförpackningar 
De riktlinjer som tagit fram utifrån studiens slutsatser listas nedan.  

 

Fraktförpackningar bör utformas så de är lätta att öppna och återförsluta 

Då respondenterna från e-handelsföretagen ansåg att det skulle vara lätt för kunderna att 

returnera, bör det även utforma förpackningarna efter detta. Detta eftersom det är något de står 

för och tycker är viktig. Genom att utforma förpackningar så de är lätta att öppna och återförsluta 

tillfredsställer e-handelsföretagen konsumenternas önskan eftersom de värderar smidiga returer 

högt.  

 

Fraktförpackningar bör utformas så de skapar uppmärksamhet 

De fraktförpackningar som e-handelsföretagen använder bör utformas så de skapar 

uppmärksamhet. Detta eftersom konsumenterna kommer uppmärksamma fraktförpackningarna 

och få en ökad kännedom och medvetenhet om varumärket. Vilket i sin tur leder till ett positiv 

varumärkesvärde och ökad konkurrenskraft. För att skapa denna uppmärksamhet kan e-

handelsföretagen jobba med typografi, copy, bildspråk, konstruktion och material.  

 

Fraktförpackningar bör kommunicera varumärket tydligt 

Fraktförpackningar bör utformas utefter varumärket. Annars missar e-handelsföretagen en chans 

att synas, och således även att öka sitt varumärkesvärde och konkurrenskraft. För att underlätta 

detta kan företagen ta fram kärnvärden som de kan utgå ifrån. Kärnvärdena står för vad 

varumärket ska representera och genom att förstå vad varumärket representerar kan 
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förpackningen också utformas där efter. För kommunicera varumärket och dess kärnvärden på 

fraktförpackningen kan e-handelsföretagen jobba med typografi, copy, bildspråk, konstruktion 

och material.  

  

Fraktförpackningar bör utformas så de tydligt särskiljs från konkurrenter 

För att skapa ett konkurrenskraftigt varumärke måste e-handelsföretagen visa att de särskiljer sig 

från sina konkurrenter. Särskiljningen och därmed även positioneringen, kan skapas genom att 

företagen utreder vilka behov deras varumärke tillfredsställer hos konsumenten och vilken 

betydelse det har för konsumenten. Detta måste sedan visualiseras på förpackningen. Det räcker 

inte att vara annorlunda, det måste även visas utåt mot konsumenterna. För att visuellt visa på en 

särskiljning genom förpackningsdesignen kan e-handelsföretagen jobba med typografi, copy, 

bildspråk, konstruktion och material. Även väl utvecklade kärnvärden kan bidra till att e-

handelsföretagen kan särskilja sig i konsumenternas tankar.  

 

6.2 Referensdesign utifrån studiens riktlinjer 

Utifrån studiens framtagna riktlinjer (se 6.1.3) har en referensdesign skapats för respondent B:s 

e-handelsföretag. Företaget, som i rapporten fått det fiktiva namnet ”Shoe store” säljer skor på 

nätet och respondenten var tydlig med att förklara att skor var det enda de sålde. Respondent B:s 

företag valdes eftersom de var de enda med kärnvärden som stämde överens med teorins 

beskrivning av kärnvärden (se 3.4.2). Att företaget hade kärnvärden är avgörande om en 

referensdesign ska kunna skapas med hjälp av studiens riktlinjer. Respondent B:s e-

handelsföretag hade kärnvärdena kund, kul och kompis.  

 

 

Figur 3. Referensdesign av  

e-handelspåse (framsida) 

Figur 4. Referensdesign av  

e-handelspåse utifrån studiens riktlinjer 

(baksida) 
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Figur 5. Referensdesign av e-handelspåse med 

dubbla tejpremsor 
 

Figur 6. Referensdesign av återförsluten e-

handelspåse  
 

Figur 7. Referensdesign av öppnad e-handelspåse 
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6.2.1 Motivering av designbesluten utifrån riktlinjerna 
Fraktförpackningar bör utformas så de är lätta att öppna och återförsluta  

Referensdesignen som har skapats har dubbla tejpremsor (se figur 5) för en enklare 

återförslutning och en perforering (se figur 6) där förpackningen är tänkt att öppnas. Vid 

perforeringen står det “Hallå! Riv här för att öppna påsen” för att göra det tydligt för 

konsumenterna hur de ska gå till väga (se figur 6). Med perforeringen slipper konsumenten 

använda sax när hen öppnar paketet och riskerar då inte heller att råka klippa i något som ligger 

inne i paketet. Perforeringen gör även att konsumenten inte kan råka klippa bort den extra 

tejpremsan som är tänkt att användas vid en eventuell återförslutning. Genom dubbla tejpremsor 

slipper kunderna ha tillgång till tejp eller sax för att klippa tejpen. När kunden har öppnat 

förpackningen kommer hen se informerande text placerad vid tejpremsan (se figur 7) som ska 

användas vid retur. Detta för att göra det tydligt för konsumenten hur den ska användas. 

 

Fraktförpackningar bör utformas så de skapar uppmärksamhet 

För att skapa uppmärksamhet valdes en lila färg. Den är ovanlig inom segmentet kläder och skor 

samt väldigt färgstark vilket skapar uppmärksamhet. Även den stora pratbubblan som “säger” 

Hej! till kunden skapar uppmärksamhet. 

 

Fraktförpackningar bör kommunicera varumärket tydligt 

Med hjälp av e-handelsföretagets tre kärnvärden har varumärket visualiserats på 

referensdesignen. Kärnvärdet kund har förmedlats genom att tilltala kunden på ett trevligt sätt på 

förpackningen. Texten visar att det är fokus på kunden och att den är värdefull. Kärnvärdet kul 

har förmedlats genom en lekfull design. Skor vänder och vrider på sig i olika riktningar. 

Pratbubblan för tankarna till serier som associeras med skratt. Designen är även färgglad. 

Kärnvärdet kompis har förmedlats genom den vänskapliga tonen på copyn som ska kännas som 

om en kompis tilltal istället för ett företags.  

 

Genom skomönstret förmedlas varumärkets verksamhet, att de säljer skor. Men för att göra det 

extra tydligt att skorna säljs på nätet placerades en text på förpackningen där det står “skor på 

nätet”. 

 

Fraktförpackningar bör utformas då de tydligt särskiljs från konkurrenter 

Lila är en ovanlig färg inom segmentet kläder skor vilket gör att företaget kommer att särskilja 

sig och stå ut bland konkurrenter. Då många e-handelsföretag säljer både kläder och skor skapas 

också en särskiljning när förpackningen tydligt visar att det är endast skor som säljs. 
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6.3 Diskussion  

Studien visar att respondenternas e-handelsföretag i dagsläget inte arbetar med 

varumärkesstrategi på ett optimalt sätt för att öka varumärkesvärdet och konkurrenskraften. 

Majoriteten av respondenterna såg inte förpackningen som en viktig del av fraktförpackningen. 

E-handelsföretagen bör alltså ta till sig att de bör varumärkesprofilera sina fraktförpackningar då 

det ger många fördelar. Dock måste det finnas en eftertanke när förpackningarna utformas för att 

de ska bli konkurrenskraftiga.  

 

Eftersom majoriteten av företagen som respondenterna jobbade på saknade kärnvärden bör de 

först reda ut vilka kärnvärden de har. Detta eftersom kärnvärdena bör ligga till grund för allt ett 

företag gör. De bör även se över vilken position de har på marknaden och vilka behov 

varumärket kan tillfredsställa. Först när detta är gjort kan själva designen skapas. Då vet 

företagen vad de står för och hur de skiljer sig från sina konkurrenter, vilket ger en bra grund när 

designen av fraktförpackningen ska skapas. Det räcker inte att företagen är annorlunda, det måste 

även visas utåt på ett begripligt sätt mot kunderna.  

     

E-handelsföretagen bör se förpackningen som en chans att förmedla varumärket, men även som 

en reklampelare. Då människor utsätts för mycket reklam redan i dess omgivning är det viktigt 

att frakförpackningarna är utformade på ett sådant sätt att de skapar uppmärksamhet om de ska 

kunna fungera som reklampelare. Men uppmärksamheten får inte skapas på bekostnad av 

varumärkets värderingar. 

 

Då denna studie inte går närmare in på hur företagen ska utreda vilken position de har på 

marknaden bör de uppsöka denna information någon annanstans för bästa resultat. Samma sak 

gäller vid utredningen av vilka kärnvärden företagen har. Men när detta har hämtats in kan denna 

studies riktlinjer användas för att skapa fraktförpackningar som är konkurrenskraftiga.  

 

Studien tar även fasta på att e-handelsföretagen bör ta hänsyn till konsumenten när den 

konstruktionella designen skapas. Tidigare studier visar att kunderna värderar smidiga returer 

högt när de väljer e-handelsföretag. Fraktförpackningar bör därför utformas så de är lätta att 

öppna och återförsluta. Hur de ska konstrueras för att vara lätta att öppna och återförsluta har 

dock inte utretts i denna studie. Därför bör e-handelsföretagen utreda detta för att kunna skapa 

fraktförpackningar som uppskattas av kunderna. 
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6.4 Förslag till vidare studier 

Under studien framkom information som hade varit intressant att studera djupare, men eftersom 

det inte kunde göras på grund av studiens tidsram ges här förslag på vidare studier.  

 

Miljövänliga förpackningar 

En respondent var väldigt intresserad över hur konsumenterna ser på miljövänliga 

fraktförpackningar. Hen undrade bland annat om de är villiga att betala mer för en miljövänlig 

förpackning. Författarna till rapporten funderade på hur miljövänliga fraktförpackningar kan 

påverka varumärkesvärdet. Då vi inte hittat någon information om detta område, vore det 

intressant att kolla närmare på miljövänliga fraktförpackningar, vad de kan göra för 

varumärkesvärdet och hur konsumenterna värderar det.  

 

Smidig återförslutning av wellförpackningar och e-handelspåsar 

Under studiens gång upptäcktes att respondenterna ansåg att det var viktigt att det var lätt för 

kunden att returnera varor. Även konsumenterna ansåg att det var viktigt att returhanteringen 

fungerade smidigt. Två av respondenternas e-handelspåsar hade dubbla tejpremsor för att 

underlätta vid returer. En respondent ansåg inte att de dubbla tejpremsorna var tillräckligt 

lättanvända. Om kunden däremot fick sina varor i en wellförpackning var alla kunder tvungna att 

med egen tejp tejpa igen fraktförpackningen. Därför vore det lämpligt att studera hur 

wellförpackningar kan återförslutas på ett smidigt sätt och om det finns ett bättre alternativ för än 

dubbla tejpremsor för e-handelspåsar. 

 

Kundupplevelse beroende på fraktförpackningens material 

Under studiens gång har det inte framgått hur förpackningens material påverkar kundernas 

köpupplevelse. En respondent berättade dock att de lägger dyra kläder i wellförpackningar och 

billigare kläder i e-handelspåsar. Det vore intressant att studera hur kunderna värderar 

fraktförpackningens material och hur det påverkar köpupplevelsen.  

 

Säkrare e-handelspåsar  

Två respondenter ansåg att e-handelspåsarna hade fördelar som att de är lättare att 

storleksanpassa och att de går fortare att stoppa ner varorna i en påse än en kartong. Dock ansåg 

en respondent att nackdelen med e-handelspåsar är att de inte skydda lika bra som 

wellförpackningar. Respondentens företag hade själva börjat kolla på en lösning för att göra e-

handelspåsen säkrare och funderar på att förse påsarna med skyddande plastkuddar på insidan. 

Detta är något som kan studeras vidare. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Vi heter: 

Andreas Hogeland 

Michelle Sundqvist 

 

Vad heter du och vart arbetar du? 

 

Vi kommer spela in intervjun så vi kan transkribera den. 

 

Resultatet kommer publiceras på universitet. 

 

Vår uppdragsgivare är Stora Enso så de kan komma att ta del av resultatet 

 

Syfte 

 

Frågeställningar 

 

Vad heter ert företag? 

 

Berätta lite kort om vad ni gör? 

 

Del 1 

E-handelns ökning och fraktförpackningar 

Vad tycker ni att en bra fraktförpackning ska fylla för funktion? 

 

Hur tror ni ökningen påverkat kraven på fraktförpackningarna (de senaste åren)? 

 

Har era förpackningar förändrats de senaste åren? 

 

Del 2 

Varumärket 

Berätta om ert varumärkes värderingar och vaddet ska förmedla. 

 

Hur ser era förpackningar ut idag?  

 

Speglas ert varumärke i era fraktförpackningar? 
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Skickas varorna direkt till dörren eller postombud? 

 

Del 3 

Returer 

Har ni mycket returer? 

 

Hur hanterar ni returer idag? 

 

Är det viktigt att det är enkelt för kunderna att returnera varor? 

 

Skulle man kunna göra någon förändring på förpackningen som skulle förenkla returer? 

 

I en ekonomiskt oberoende värld, hur skulle er förpackning se ut? 

 

 

 

Bilaga 2. Intervjuprotokoll 
 

INTERVJU 1 

 
5 maj 2014  
Respondent A 
Arbetsledare för utleverans 
Äventyrsartiklar, kläder och skor. 
 

 
1. E-HANDEL & FÖRPACKNINGAR  
 
Vad tycker ni att en bra fraktförpackning ska fylla för funktion? 
Den ska hålla från oss till kund, den ska även kunna återanvändas av kunden så den kan skickas tillbaka 

till oss och den ska ha bra kvalitet så den kan användas mer än en gång. 
 
Har era förpackningar förändrats de senaste åren? 
För ett år sedan hade vi bara bruna förpackningar, och påsarna var bara helblåa, medans nu har vi 

loggan på både kartongerna och påsarna. Kartongerna har vi i sju olika modeller och vi har två olika 

påsar. 
 
Varför har ni flera olika modeller? 
Det är en logistikfråga. Vi får betal för hur stor förpackningen är och hur mycket den väger. Vi försöker att 

leverara det så tight som möjligt så att inte ömtåliga varor ska skakas sönder. Vi levererar allt från en liten 

nyckelring till stora ryggsäckar.     
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2. VARUMÄRKET 
 
Berätta om ert varumärkes värderingar och vad ni vill förmedla 
Det vi vill få ut är att vi har snabba leveranser, den här biten med fria returer, är man osäker på storlek 

kan man beställa två av samma sak. Det är en del av konkurransen. Vi har även prisgaranti mot andra e-

handelsföretag.  Det är viktigt att vi uppfattas som flexibla för kunden. Vill har ett stort sortiment och vill 

uppfattas som störst.  
 
Märks det på förpackningen att ni är ett äventyrs-sportföretag? 
Jag vet inte, jag kan inte svara på det. Nej, det syns inte tydligt mer än att det är vårt namn på den. Då 

måste man ha förkunskap om oss.  
 
Hur tror du att det hade påverkat om det hade synts? 
Det har sina fördelar, kan man associera direkt utan att veta är det givetvis en stor fördel.  
 
Varför valde ni att ha på logga på er förpackning? 
Man vill utmärka sig, man ska synas, och på alla plan, om man levereras till utlämningsställena. Sen ska 

det vara tydligt när det kommer till kunden att det är vi som är avsändaren.  
 
Skickas varorna direkt till dörren eller postombud? 
Både och. Men det är vanligt att man hämtar ut paketet. Om paketet överstiger ett visst varuvärde skickas 

det till ombud.  
 

 
3. RETURER 
 
Har ni mycket returer? 
Den ligger på strax över 20 procent. Min uppfattning är att den siffran inte är bra. Men kläder och skor 

ligger ungefär på den nivån i vanliga fall.   
 
Underlättar er förpackning för kunden vid returer? 
Kunden återanvänder kartongerna genom att tejpa ihop dem själva.   
 
Hur ser det ut med plastpåsarna? 
Påsarna får de öppna försiktigt om de ska kunna återanvända dem, och i så fall får de tejpa ihop dem 

också. 
 
När förpackningarna kommer tillbaka till er, återanvänder ni dem då eller slängs de? 
De går till spillo.  
 
Hur skulle man kunna ändra på detta? 
Det hade varit en fördel om man hade kunnat återanvända dem igen när kundens retur kom tillbaka. Om 

de hade varit bra kvalitet hade man ju kunnat göra det. Nu brukar vi skära ner kartongerna för att minska 

storleken om det behövs. Hade vi inte behövt skära ner kartongerna hade det varit bättre. Men då måste 

vi istället ha fler storlekar på kartongerna.  
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Är det billigare att skärna ner än att köpa fler storlekar? 
Ja, exakt. Då hade vi behövt tre gånger fler storlekar än vad vi har idag, för att klara av att inte behöva 

skära i dem.  
 
Är det viktigt att det är enkelt för kunderna att returnera varor? 
Ja det är viktigt, det är ett konkurrensmedel man använder sig av.  
 
I en ekonomiskt oberoende värld, hur skulle en bra förpackning se ut? 
Det hade varit varit något liknande man har i byggbranschen. Då förpackar man i en maskin 

som omsluter varorna med mjukplast som skyddar. Och även ett lager bubbelplast som 

skyddar. Då lägger man varan på ett rullband så sker allt automatiskt. Då kan man 

storlektsanpassa varje vara exakt. Då hade man ju kunnat ha denna metod plus vår logga på.  
 
Skickar ni med något av mervärde? 
Ja, ibland har vi med reklam från våra olika leverantörer. Vi har en sak på gång att producera en 

egen tidning tillsammans med våra leverantörer. Det skulle höja köpupplevelsen.  
 

 

 

INTERVJU 2 

 
24 april 2014 
Respondent B 
Logistikchef 
Skor 
 

 
1. E-HANDEL & FÖRPACKNINGAR 
 
Hur tror ni ökningen påverkat kraven på fraktförpackningarna (de senaste åren)? 
Jag har varit med sedan 10, 12 år tillbaka och jag tror att en stor skillnad är att förpackningen är en del av 

vår profil. Man träffar inte vårt företag i någon annan fysisk form. Kundens fyska möte med e-handeln är 

när de tar emot försändelsen. Vår profilering handlar mycket om att det är en låda som ska å hem till 

kunden. Det är extremt mycket igenkänning och varumärkesvärde i förpackningen. Vi vill att 

förpackningarna ska vara igenkänningbara både för kunden och när kunden bär hem förpacknigen från 

sitt ombud kan den visas upp för andra. Förpackningen förhöjer värdet av vad som ligger där i. Om man 

stoppar i en fin sak i en ful förpackning får man inte samma upplevelse. Därför har vi lagt krut på att 

förpackningarna ska komma fram hela och rena. För oss är det viktigt att vår förpackning är enkel och 

tydlig och att varumärket framgår, vi tror det skapar igenkänning över tid.      
 

 
2. VARUMÄRKET 
 
Berätta om ert varumärkes värderingar och vad ni vill förmedla 
Våra kärnvärden är: kund, kul och kompis 
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Vår verksamhet är kundorienterad, vi gör saker som är bra för kunderna och då tror vi att kunderna 

kommer att komma tillbaka. Kul, jobbet ska vara en rolig plats att vara på. Sen är vi lite crazy också, gör 

galna saker, kanske inte följer normen. Vi försöker ha en profil gentemot kunder som sticker ut. Och 

kompis är att vi vill rektyrera kompisar. Det blir en väldigt trevlig harmonisk arbetsplats med dessa tre 

kärnvärden.  
 
Dessa värden känns väldigt interna, speglas dessa ut mot kunderna också? 
Det tror jag verkligen. Vi har inte skrivit ut dem på vår hemsida, det är nog mer att vi försöker att tänka 

upplevelsen som kunder och alla som möts av varumärket ska uppleva.  
 
Om man kollar på era förpackningar då? Får man känslan av att detta är kul kund och kompis? 
Nej, det kan jag inte säga att vi har designat förpackningen efter kärvärdena. Utan förpackningen hjälper 

oss åtmistone att uppfylla det här med det som är kundrelaterat i våra kärnvärden.  
 
Dessa värden känns väldigt interna. Speglas era kärnvärden i era fraktförpackningar? 
Förpackningen sitter ihop med varumärket igen. Att ha en enkel produkt och igenkänning och arr man 

bygger in en del av varumärkesvärdet i förpackningen. Eller man låter förpackningen vara en del av 

varumärket. Vi försöker att vara tydliga med att det är skor på nätet och inget annat.    
 

 
3. RETURER 
 
Har ni mycket returer? 
Ja det har vi, strax under 30 procent. Och det har att göra med att vi säljer en provprodukt. Skor kan skilja 

sig åt mot bilder eller beskrivning och en 43a är inte alltid en 43a. Det är naturligt att vi har så mycket 

returer. Vi skulle så klart önska att den var mindre. Därför jobbar vi med att ha bättre beskrivningar och att 

kunderna får lämna omdömen.  
 
Är det viktigt att det är enkelt för kunderna att returnera varor? 
Absolt, det är verkligen viktigt. Om det är svårt eller är besvärligt kommer det skapas en bariär som 

kunderna måste ta sig över för att våga handla en gång till. Det ska vara enkelt, riskfritt och kostnasfritt. 

Det tycker vi är viktigt för att få nya kunder att prova på.  
 
Kommer förpackningarna tillbaka i era förpacknnigar?  
Oftast gör de det. Idag använder vi en förpackning som består av en postorderpåse som ser ut som en 

förstorad påse med hål i botten som vi har klisterremsor längs där man anpassar förpackningensstorlek 

efter kundens produkt. Och överst finns det ett bärhandtag. De tejpar alltså igen de hålet de gjorde 

tillsammans med vår retursedel kom kommer med. I den påsen skulle jag säga att det finns 

förbättringsmöjligheter. Man skulle gärna vilja att den var slitstark och hållbar och skyddande och fin, 

samtidigt ska den vara lätt att öppna. Sen ska den dessutom vara lätt att återförsluta. Just nu ligger fokus 

på att den ska vara trygg på vägen fram. Mer än vad den är att öppna eller återförsluta. Mer inbrottsäker 

än att återanvända.    
 
Hur kommer det sig att ni inte har påsar som är lättare att återanvända? 
Det beror på att vi inte har kommit fram till en bra lösning som har varit tillräckligt finurlig. Det finns påsar 

idag som har dubbel förslutning, men vi tycker inte att de är tillräckligt lättförståliga eller lättavända för 
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konsumenten. Skulle det finnas en sån hade vi absolut viljat ha det, det handlar inte om en ökad kosnad. 

Förpackningen plastpåse är en relativt priseffektiv förpackning om man till exempel jämför med wellpapp.   
 
Hur tror du kundupplevelsen påverkas beroende på om man får hem en kartong eller påse? 
Det vet jag faktiskt inte. Kanske påverkar det. Men jag vet inte hur. En kartong är en kartong. En kartong 

med skor i kan vara lätt att bära men det kan en påse med skor i också vara. Vår logotype är en kartong, 

men våra produkter kommer i en påse.  
 
Hur kommer det sig? 
När man beställer något förväntar man sig att den kommer i en kartong. Man skickar ju paket, till och med 

ordet säger ju uttryckligen det. Och paket är katigt och format på det sättet. Skorna vi skickar har redan 

en kortong och när vi stoppar i dem i våra påsar blir de mer eller mindre fyrkantiga, fast med hantag och 

skyddsplast på utsidan. 
 

  

 

INTERVJU 

 
Respondent C 
Lean & process manager 
Mode, kläder, skor 
 

 
1. E-HANDEL & FÖRPACKNINGAR 
 
Har era förpackningar förändrats de senaste åren? 
14 years ago we where sending 2 packages a week so they where very simple. Brown boxes and bags, 

sent directly to the customer. Last year we started working on the size and dimensions of the boxes. Our 

volume was rising, we send out up to 3000 packages in a normal day. That is 30 pallets and we needed 

to optimize the space so you dont end up with a “tetris” on the pallet. The solution was less boxes with 

reduced size that had a system to fit on the pallet. Now the 6 different boxes we use fits like lego. 
 
Also untill last year we didn’t have any branding on the boxes. But last year we decided we wanted to put 

our name out there, also we changed the company brand from “smart guy” to “style pit”. You can still 

order from the “smart guy” website but get the “stylepit” box. We have information inside the box that 

explains “This is our new look and feel”. 
 
Föredrar du påsar eller kartonger? 
Bags are preferrable because the volume is compressed but they are not as hard. We are working on a 

bag solution with plastic cusions that protect the goods and can handle more fragile goods. 
 

 
2. VARUMÄRKET 
 
Varför valde ni att varumärkesanpassa era förpackningar? 
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Firstly we moved our warehouse to Poland one year ago and we where looking for a new package 

producer. Then we found one that could produce branded boxes for the basically same price as our old 

brown boxes. We also wanted to stand out in the pick up shop. You go to your pick up shop and at the 

back you see all the packages from all different places. For us, to be able to stand out in that crowd, was 

also a brand value. Hopefully when someone picks up their package they see all the packages from 

Stylepit there and they see it’s popular, also everyone coming in contact with the package on the way 

home seeing the white stylepit box. 
 
Berätta om ert varumärkes värderingar och vad ni vill förmedla. 
Stylepit brand is about connecting more to the customer than the competetors, we want the customer to 

feel like going into your local shop instead of the insanely big, multinational shop. We also want the 

customer to connect stylepit with high fashion and scandinavian fashion. 
 
Speglas det i era fraktförpackningar? 
We want the customer to think that stylepit is where you find high fashion, thats why we changed from 

brown boxes to nice white ones with our printed logo. We also want to print inside the boxes but thats still 

on the drawing board. 
 
Och hur förmedlas den lokala aspekten? 
When it comes to the local aspect firstly everything is translated to the local language. There is also for 

example a swedish site and a swedish customer service. We also were thinking about localizing the 

labeling on the packaging but that would slower our production line to much. 
 
Tror du en påse ger samma känsla som att en låda? 
It depends. if you buy an expensive item you want to see it in a box because that says that the ones who 

sent it took care of it well. But if it’s a t-shirt it doesn’t matter because it’s easy to handle and you don’t 

have to dispose of the box in the same way. Today, to the more expensive clothing items we use a more 

expensive type of box with a lid for example. 
 

 
3. RETURER 
 
Har ni mycket returer? 
Up to one third depending on the season. 
 
Hur ser förpackningarna ut när de kommer tillbaka till er? 
90 procent comes back in the original packaging. We use boxes that we tape so they have to tape it 

again and send back. But the bags have an extra closing tape that you can use for returns thats already 

in the bag. We want them to use the same packages again so that the stylepit brand gets marketed even 

on the way back.  
 
Är det viktigt att det är enkelt för kunderna att returnera varor? 
It is very important that it’s easy to return something and that the rules of returning are clear. 
 
Do you re-use the packaging after returns? 
No when they get back they are messed up, we use a matt design and the slightest damage to it is seen.  
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INTERVJU 
2 maj 2014 
Respondent D 
Logisktikchef 
Sportartiklar, kläder och skor 
 

 
1. E-HANDEL, FÖRPACKNINGAR & RETURER 
 
Har era förpackningar förändrats de senaste åren? 
Vi har inte varit igång så länge så de förpackningar som vi tog fram för 4 år sedan håller än idag. Vi har 

dock ändrat så vi har dubbla tejpremsor så returerna kan hanteras på ett annat sätt. Så kunden kan 

använda samma förpackning som de fick av oss utan att den förstörs. Så man underlättar för kunden vid 

retur.  
 
Hur fungerar era returer idag? 
Vi får tillbaka våra returer i samma ursprungsförpackning som skickats till kunden. 
 
När vi fått tillbaka returen, används förpackningen igen då eller slängs den? 
Det beror på, orginalförpackningen till skor måste komma tillbaka för att returen ska godkännas. Det är en 

förutsättning för att vi ska kunna skicka den till en ny kund. Kunden får inte använda skokartongen som 

ytteremballage.  
 
Vårt ytteremballage i form av påsar eller kartonger används inte igen då det är en förbrukningsvara, då 

det suttit etiketter och de har varit sorterat i två terminaler etcetera. Däremot miljöåtervinns de.   
 
Är det viktigt att det är enkelt för kunderna att returnera varor? 
Ja 
 
Kan era förpacknnigar förbättas ytterligare för att förenkla returneringen? 
Det kan alltid bli bättre. Ett exempel är om en kund beställer mycket skickat vi en wellkartong och om 

kunden bara ska returnera en vara så blir det onödigt på tillbakavägen om de använder den stora 

kartongen igen. Då skulle man kunna skicka med en påse, men det blir en kostnadsfråga. Men det hade 

varit ett sätt att minska transport av luft.  
  

 
3. VARUMÄRKET 
 
Berätta om ert varumärkes värderingar och vad ni vill förmedla  
 
Vi vill vara en aktör som levererar sport och fritidsprodukter till ombud. En kanal för de som är 

sportintresserade.  
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(kompletterat i efterhand på mail) 
Kärnvärlden - Sportamores värderingar utgår från vår vision om att få "En kund till att säga - Jag älskar att 

handla på Sportamore". Värderingarna vi jobbar med är: älskvärdhet, snabbhet, trygghet, tillgänglighet, 

vara personliga, professionella, offensiva och bättre. 
 
Vårt varumärke speglas i hur man upplever helheten, allt från besök, till utbud, erbjudande, köpflöde, 

leveranstid, varuskick, returhantering, eventuell kundtjänstkontakt etc. Detta speglas sen mot kunderna 

förväntan på oss. Så fraktförpackningen är en sak i detta, men det är helheten som gör skillnad.    
 
Hur ser era förpackningar ut idag? 
Vi har idag två varianter av förpackningar. Dels är det e-handelspåsar. En vit påse med sportamore tryckt 

som logotype. Och när vi skickar wellkartonger är de vitfärgade. Sen använder vi vår logga på tejpen. Så 

på kartongerna är det tejpen som får stå för vår grafiska form.  
 
Skickas varorna direkt till dörren eller postombud? 
Oftas via postombud med tanke på de sortiment vi har. Men vi vi har också tjänster för hemleverans och 

palleverans och brevlådeleveranser. 
 
Har ni tänkt på hur ert varumärke speglas i förpackningarna? 
Vi vill att kunden ska förknippa oss med något man är stolt över. Man ska bli glad när man hämtar sitt 

paket från sportamore. Precis som du blir glad när du köper en iPhone att den ligger väldigt snyggt. Sen 

finns det ju grader av det här. Hur mycket pengar man kan lägga på sin förpackningsapproasch. Vissa 

lägger ju ganska högprocentuell andel. Det måste både vara effektivt och skapa värde för kunden. I vår 

värld kan man säga att vi använder ett material som gör att förpackningen inte blir smutsig, den drar inte 

till sig damm så den är ren när den kommer till kunderna. Vi har även valt att använda en vit kartong, trots 

att det är dyrare än att bara använda en brun kartong för att det ska förmedla våra visioner och värden 

kring varumärket. Så det ligger en baktanke i förpackningsdesignen.  
 
Om ni skulle vara ekonomiskt oberoende, hade ni lagt ner mer tid på designen då?    
Ja det kan man väl tänka sig. Men det måste ju även vara praktiskt för kunden och oss att hantera. Det 

tar längre tid att sätta ihop en kartong, än att lägga i en vara i en påse. Så det finns ju olika nivåer. 

Miljöperspektivet är också extremt viktigt för förpackningarna i framtiden men då är frågan vad kunden är 

beredd att betala för? Vilket material ska förpackningen vara i och kan en brun låda visa detta för 

kunden? Det skulle vara intressant att få reda på vad kunden tänker om detta. 
 
Skickar ni med något mervärde i förpackningen? 
Nej 
 

 

 

INTERVJU 

 
Respondent E 
Webansvarig 
Kläder, vintage, heminredning 
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1. E-HANDEL & FÖRPACKNINGAR 
 
Vad tycker ni att en bra fraktförpackning ska fylla för funktion? 
För våran del är det viktigt att det är tydligt vem avsändaren är och att den sticker ut lite. Vi har en 

mönstrad förpackning för att den är lätt att känna igen och hänger ihop med emballaget i butiken. Det är 

viktigt att det inte ser annorlunda ut från det man använder i butiken. Det är också viktigt att skydda 

varan, vi tror att hur den förpackas är viktigt för helhetskänslan när man öppnar sin förpackning. 
 
Hur tror ni ökningen påverkat kraven på fraktförpackningarna de senaste åren? 
Jag tror det har utvecklats jättemycket. 
 
Har era förpackningar förändrats i takt med ökningen? 
För våran del har det inte ändrats så mycket, vi skickar oftast i vanliga plastpåsar som vi svetar igen men 

vi har också kartonger för produkter som inte håller för att skickas i påse. För oss är det en kostnadsfråga 

eftersom vi har butiker. Där använder vi samma emballage. Vi använder bubbelplast och well för att 

skydda känsliga varor och skickar kläder i påsar. 
 

 
2. VARUMÄRKET 
 
Berätta om ert varumärkes värderingar och vad ni vill förmedla. 
Grandpa vill förmedla en butiksupplevelse och vill sticka ut med en bra service och ett trevligt bemötande, 

även på nätet. 
 
Hur ser era förpackningar ut idag och speglas ert varumärke i era fraktförpackningar? 
Vi försöker ha en trevlig och lättsam ton i allt vi skickar med inuti paketet. Saker som små lappar och 

kuvert. Det känner vi är viktigt eftersom vi inte är någon jätte på marknaden. Det mönster vi har är ju 

också en del av varumärket och det går igen på allt vi gör, i butiken, på flyers och andra trycksaker. Dock 

är mönstret inte på kartongerna, det skulle kännas mer sammanhållet så det hade vi velat ha men är för 

dyrt. 
 
Skickas varorna direkt till dörren eller postombud? 
Oftast skickas det till ombud. 
 

 
3. RETURER 
 
Har ni mycket returer? 
Vi tycker att vi inte har så mycket returer. 
 
Hur hanterar ni returer idag? 
Vi har inga återförslutningsbara påsar och uppmanar inte till att skicka tillbaka i samma förpackning men 

de kommer oftast tillbaka i samma förpackning, igentejpad. 
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Är det viktigt att det är enkelt för kunderna att returnera varor? 
Ja, det är jätteviktigt, framförallt genom bra information till kunden. 
 
Skulle man kunna göra nått med förpackningen som skulle göra att det blir lättare att sköta 

returerna för er? 
En förpackning som inte gick sönder utan gick att återförsluta skulle underlätta. 
 

 

 

 

 

 

 


