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Förord 

Författarna vill framföra ett stort tack till handledaren Lars Witell, professor i 

företagsekonomi med inriktning marknadsföring på Linköpings universitet som har 

tillhandahållit författarna med värdefulla råd under arbetets gång. Vidare vill vi tacka de 

personer samt de företag som har tagit sig tid och bidragit genom att ställa upp på intervju - 

utan er skulle studien inte kunnat genomföras. Dessutom vill författarna framföra ett stort tack 

till de opponenter som bidragit med givande synpunkter på förbättringar samt värdefulla tips 

under arbetets gång.  

 

Anna Edman & Johanna Marklinder, Maj 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Sammanfattning  

 

Titel: Kundanpassad returhantering - E-handelsföretag och deras kunder, en studie om 

klädbranschen 

 

Författare: Anna Edman och Johanna Marklinder 

 

Handledare: Lars Witell 

 

Bakgrund: Majoriteten av e-handelsföretagen verksamma inom klädbranschen når inte 

lönsamhet vilket till viss del beror på den höga returandelen som i dagsläget ligger mellan 20-

50 procent. Returandelen har ökat under de senaste åren och tros öka även i framtiden. Genom 

att minska sina returer med ett fåtal procent skulle e-handelsföretag kunna spara flera 

miljoner, dock kan kundlojaliteten gå förlorad om inte företaget möter kundens förväntningar 

gällande returhanteringen.  

 

Syfte: Syftet är att identifiera olika kunders returbeteenden för att förstå hur företagens 

returhantering kan anpassas till olika kundgrupper.  

 

Metod: I studien har författarna använt sig av en kvalitativ undersökningsmetod med ett 

hermeneutiskt förhållningssätt och tillämpat en explorativ samt deduktiv ansats.  

 

Resultat: Studien har identifierat två olika typer av kundgrupper med olika köp- och 

returbeteenden, således bör företagen segmentera kunderna utifrån dessa faktorer för att skapa 

en väl utförd returhantering. Företagen kan förbättra sin lönsamhet genom att kundanpassa sin 

returhantering eftersom en kundanpassad returhantering medför en ökad kundtillfredsställelse, 

ett ökat mervärde och en förbättrad kundlojalitet, vilket resulterar i en ökad lönsamhet hos 

företagen.  

 

Nyckelord: Returns Management, E-handel, Consumer Behavior, Shopping Orientation, 

Customer segmentation.  

 

 

 



 
 

Abstract  

 

Title: Customized returns management - E-commerce companies and their customers, a study 

of the retail industry 

 

Authors: Anna Edman and Johanna Marklinder 

 

Supervisor: Lars Witell 

 

Background: The majority of the e-commerce companies in the retail industry are not 

profitable which is partly due to the high percentage of returned goods, which in the current 

situation is between 20-50 percent. In recent years the proportion of returned goods has 

increased and is also believed to increase in the future. By lowering the returns of goods with 

a few percent the e-commerce companies could save several millions, however customer 

loyalty can be lost unless the companies meets the customers’ expectations regarding the 

returns process.  

 

Purpose: The purpose is to identify the difference in customers’ returning behaviors in order 

to understand how companies' returns management can be adapted to different customer 

segmentations.  

 

Research method: The authors of the thesis have used a qualitative research method with a 

hermeneutic approach and applied both an explorative and a deductive approach. 

 

Results: The study has identified two different types of customer groups with different 

purchase and returns behaviors, thus companies should segment the customers based on these 

factors and the customers should be treated differently by the companies when it comes to 

returns management. The companies can improve their profitability by customizing their 

returns management because it generates greater customer satisfaction, increased added value 

and improved customer loyalty which results in increased profitability for the companies.  

 

Keywords: Returns Management, E-commerce, Consumer Behavior, Shopping Orientation, 

Customer segmentation. 

 

 

 

 

 



 
 

Definitioner 

Nedan följer definitioner av särskilda begrepp och uttryck som används i uppsatsen. 

 

Avoidance: En strategi för att minska antalet returer (Rogers m.fl., 2002).          

 

Consumer Returns: Är den största kategorin av returnerade varor. Återlämnandet sker på 

grund av att kunden har ångrat sitt köp eller att varan är defekt (Rogers m.fl., 2002).  

 

E-handelsföretag: Företag som bedriver handel via Internet och inte via fysiska butiker.  

 

False failure products: Produkter som returneras utan funktionella eller utseendemässiga 

defekter (Ferguson m.fl., 2006). 

 

Gatekeeping: Kontroll av returer med avsikt att endast god  nda returer ti   ts att   i 

 terins  ppta i ett företag försäljningskanal (Rogers m.fl., 2002).   

 

Generation Y: Individer födda mellan år 1981 och 2000 (Catalyst, 2012). 

 

Kommentatorsfunktion: Ett system där tidigare kunder kan kommentera produkter i syfte att 

upplysa andra kunder.  

 

Liberal returpolicy: Företag som erbjuder kostnadsfri returnering av produkter.  

 

Opportunistic products: Produkter som beställs av kunder med avsikt att returneras. 

 

Returns management: Den del av Supply Chain Management som in  uderar “Returns”, 

“Reverse  ogistics”, “Gate eeping” och “Avoidance” (Rogers m.fl., 2002).  

 

Reverse Logistics: En process inom Returns Management som innefattar planering, 

implementering och kontroll för att uppnå ett kostnadseffektivt flöde av varor och information 

(Rogers m.fl. 2002).  

 

Returandel: Antal returer / antal köp.  

 

Returhantering: Hur företag hanterar och förvaltar en retur.  

 

Returprocess: Processen som innefattar den tid en kund har bestämt sig för att returnera en 

vara tills dess att företaget har avklarat ordern och kunden har fått tillbaka sina pengar.  

 



 
 

Returvillkor: De villkor som företag ger kunder gällande returrätt, returkostnad, leveranstid, 

reklamation, rättigheter vid transportskador och tillvägagångssätt vid en retur.  

 

Storleksguide: Upplysning för konsumenter om storleksmått på klädesplagg. En guide där 

kunden kan mäta olika områden på kroppen för att matcha det mot en storlek.  

 

Value innovation: Relaterar till en fysisk produkt med den medföljande värdeskapande 

servicen (Ericsson & Sundström, 2012).  

 

Värdekedja: Svenskt namn på Supply Chain och syftar på en produkts flöde mellan företag 

och kund.  
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1. Inledning  

I studiens inledande kapitel presenteras en problembakgrund till returhanteringen för 

e-handelsföretag följt av en problemdiskussion kring fenomenet. Därefter presenteras 

syfte och de frågeställningar som studien fokuserar på. Avslutningsvis påvisas 

avgränsningar samt studiens disposition.  

 

1.1 Problembakgrund 

Elektronisk handel (e-handel) har sedan mitten av 2000-talet haft en stark tillväxt i 

Sverige. Enligt HUI Research (2015a) omsatte den svenska e-handeln år 2014 42,9 

miljarder svenska kronor och hade en tillväxt på 16 procent. Försäljning av kläder och 

skor på Internet är en betydelsefull bransch och omsatte år 2014 7,5 miljarder svenska 

kronor (HUI Research, 2015a).  

 

Enligt PostNord (2014) returnerades 3,2 miljoner varor via e-handeln i Sverige under 

2013 vilket motsvarar 25 procent av antalet artiklar som beställdes under samma år. 

Bland de returnerade varorna står kläder för den högsta andelen, cirka 60 procent 

(PostNord, 2014). Returhanteringen är en extra viktig faktor för klädföretag som 

bedriver e-handel, då 20-50 procent av klädprodukterna som beställs returneras (Hjort, 

2010). Under år 2014 minskade tillväxten för e-handeln inom klädbranschen med två 

procent där orsaken sannolikt är den höga andelen returer (Andersson, 2014). 

 

Enligt en rapport från Bring (2014) värderar konsumenter enkla rutiner vid byte av 

produkter samt fria returer. Enligt Lab24s undersökning Shopping and Shipping (2012) 

uppger 87 procent av respondenterna att det är mer troligt att de handlar via en e-handel 

som erbjuder fria returer. Vidare menar Vinnova (2003) att det är viktigt med tydlig 

information och beskrivande bilder om produkten då detta minskar risken för returer. 

Rapporten från Bring (2014) redogör att e-handelsföretag som ger utförlig information 

till kunder om storlekar och passform med hjälp av beskrivningar och bilder bidrar till 

en högre försäljning och färre returer. Kläder som returneras är en stor kostnad för e-

handelsföretag då dessa kläder många gånger inte kan säljas till ordinarie pris, utan 

måste ingå i företagets realisation (HUI Research, 2015b). Många företag erbjuder en 

liberal returpolicy med kostnadsfria returer, vilket bidrar till en ökning av returandelar 

eftersom många kunder använder den liberala returpolicyn (Vinnova, 2003). 

Användandet består exempelvis av att kunder beställer klädesplagg i olika storlekar i 
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syfte att prova kläderna hemma för att endast behålla de klädesplagg som passar bäst 

och returnera övriga artiklar (Haldre, 2012). Enligt rapporten från Bring (2014) bidrar 

en bra returhantering till en ökad försäljning genom att sänka tröskeln för köp och 

Rogers m.fl. (2002) menar att genom att effektivisera företags returprocess kan företag 

spara pengar och samtidigt öka kundtillfredsställelsen.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Returhanteringen är en dyr process som påverkar företagets lönsamhet negativt och 

innefattar återinsamling av varor, kvalitetskontroller och eventuella reintroduktioner till 

försäljning (Ghezzi m.fl., 2012). Den negativa lönsamheten påvisas i branschen då 

nästintill alla svenska e-handelsföretag verksamma inom klädbranschen årligen 

redovisar miljonförluster (Sandström, 2014). Generation Y är en betydande 

konsumentgrupp för dagens e-handelsföretag eftersom andelen konsumenter som tillhör 

denna grupp växer (Ernst & Young, 2011) och har en stark köpkraft vilket påverkar 

företags lönsamhet (Noble m.fl., 2009). Generation Y gör 34 procent av sina köp av 

fysiska varor på nätet minst en gång i månaden och blir därför en av de mest 

eftertraktade kundgrupperna (Bring, 2014). Denna generations köpbeteenden skiljer sig 

från andra generationers då de i större utsträckning använder internet, smartphones samt 

sociala medier för att göra sina inköp (Ernst & Young, 2011).  

 

Enligt Daily Mail (2013) skulle e-handelsföretag spara åtskilliga miljoner enbart genom 

att minska sina returer med ett fåtal procent. Detta stöds även av HUI Research (2015b) 

som presenterar ett räkneexempel i sin rapport;  

 

 

Figur 1: Ett räkneexempel för ett företag 
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Dock menar (Daily Mail, 2013) att kundlojaliteten kan gå förlorad om inte företaget 

möter kundens förväntningar gällande returprocessen. Enligt Ghezzi m.fl., (2012) är det 

därför avgörande att hitta rätt avvägning mellan företagets returhantering och de 

relaterade operationella kostnaderna.  

 

“En retur kostar i snitt 20 Euro för  ar e   a   so  ko  er ti   aka o    et  r 

väldigt  y ket  en ar” 

– Gustaf Tunhammar (2015.02.13)    

 

Hjort (2014) anser att e-handelsföretagen bör implementera en mer långsiktig lösning på 

sin returhanteringsprocess och inkludera denna i sin strategi. Vidare menar Hjort (2014) 

att företag bör fokusera på att inkludera returhantering mer aktivt i sin verksamhet, samt 

inse att returhanteringen är något som skapar värde för kunderna vilket är en bidragande 

faktor till att behålla lönsamma kunder. Hjort (2014) anser vidare att konsumenter som 

handlar frekvent via e-handel lägger en stor vikt vid den returservice som företagen 

erbjuder samt att de undersöker denna process i förväg innan de genomför sitt köp. 

Dessutom menar Hjort (2013) att de kunder som returnerar mest även är de mest 

lönsamma kunderna eftersom dessa kunder handlar mer frekvent. Däremot lägger de 

kunder som handlar mer sällan en mindre vikt vid returprocessen eftersom de 

förmodligen aldrig returnerar varor (Hjort, 2014). Vidare menar Hjort m.fl. (2013) att 

den standardiserade returhanteringen som tillämpas hos e-handelsföretagen inte 

fungerar i praktiken då kunder har olika beteenden och efterfrågningar samt värderar 

olika saker i en returhanteringsprocess. Följaktligen anser Ericsson (2011) att företags 

värdekedjor ska vara skräddarsydda för olika kundsegment, där kundernas olika behov 

och önskemål är tillfredsställda, vilket skapar ett högre mervärde.  

 

Returhanteringen är en viktig process i företagets värdekedja eftersom returhantering är 

ett sätt att differentiera sig gentemot sina konkurrenter och skapa värde för 

konsumenterna (Kalakota m.fl., 1997). Mollenkopf m.fl. (2011) menar att de företag 

som kan styra sin verksamhet till fokus på värdeskapande för kunderna genom hela sin 

värdekedja kommer att kunna skapa konkurrensfördelar där en bra returhantering kan 

skapa mervärde för kunderna. Vidare hävdar Kalakota m.fl. (1997) att företag kan skapa 

sig en strategisk positionering på marknaden genom att bättre förstå sina kunder och 

deras problem, önskemål och behov. Mollenkopf m.fl. (2007) påpekade även att 

returhanteringen bör ingå i den kundservice som e-handelsföretagen erbjuder, där en 

effektiv returhantering kan bidra till en förbättrad kundlojalitet.  
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E-handelsföretagen bör värdesätta färre returer då dessa påverkar företagets lönsamhet 

negativt (Ghezzi m.fl., 2012), enligt Forne (2013) skulle vinsten för e-handelsföretagen 

vara drygt 50 procent högre utan returkostnaderna. Trots detta erbjuder många e-

handelsföretag kostnadsfria returer för att vara konkurrenskraftiga på marknaden 

(Mollenkopf m.fl., 2011). Dock anser författarna till studien att detta inte är ett 

bekymmer för kunderna eftersom fria returer efterfrågas och likställs som kundservice, 

vilket Haldre (2012) anser att konsumenterna nyttjar när de beställer hem samma plagg i 

flera storlekar för att därefter kostnadsfritt returnera de klädesplagg som inte når upp till 

förväntningarna.  

 

Författarna till studien anser att returhanteringen bör utredas med tanke på de höga 

returandelarna som är presenterade i branschen samt att majoriteten av de svenska e-

handelsföretagen i klädbranschen inte når lönsamhet. Med tanke på att e-handeln 

befinner sig i en tillväxtfas (HUI Research, 2015a) kommer troligtvis fler aktörer att 

etablera sig på marknaden och därigenom skapa större konkurrens i framtiden. 

Dessutom skulle generation Y, som är vana e-handlare, då tänkas att nyttja denna 

returpolicy desto mer vilket gör att författarna till studien anser att företagen bör se över 

sin returhantering för att inte urholka sin lönsamhet.  

 

1.3 Syfte 

Returhantering som har studerats med ett perspektiv på kundbeteende har inte fått 

mycket utrymme i forskningen (Mollenkopf m.fl., 2007, Mollenkopf m.fl., 2011 och 

Hjort 2010). Vid studiens litteraturgenomgång hittade författarna endast ett fåtal 

akademiska artiklar som behandlade returhantering utifrån denna aspekt, vilka främst 

var Hjort m.fl. (2013) och Mollenkopf m.fl. (2011). Dessutom efterfrågade Hjort m.fl. 

(2013) mer forskning i detta ämne med en kvalitativ undersökningsmetod för att skapa 

en mer detaljerad förståelse för varför kunderna beter sig annorlunda och vilka 

kundvärderingar som ligger till grund för dessa skillnader i returbeteenden. Därtill 

ansåg Hjort m.fl. (2013) att denna framtida forskning bör ta itu med metoder för att 

utforma och matcha dessa kundinsikter till företags värdekedjor. 

 

Författarna beslöt därför att i denna studie bidra med ytterligare en aspekt i ämnet. 

Således är författarnas fokus att studera olika kundbeteenden gällande returprocesser 

med en kvalitativ undersökningsmetod eftersom detta perspektiv har varit bristfälligt i 

forskningen gällande returhantering. Dessutom anser författarna till studien att ämnet är 

betydelsefullt att undersöka med hänsyn till den problembakgrund och 

problemdiskussion som presenterats ovan. Följaktligen har författarna till studien valt 

följande syfte:   
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Syftet är att identifiera olika kunders returbeteenden för att förstå hur företags 

returhantering kan anpassas till olika kundgrupper.   

 

Det studien ämnar att undersöka är den köp- och returprocess (figur 2) som sker då 

kunden väljer att beställa och sedan skicka tillbaka kläder till e-handelsföretag och i sin 

tur hur företaget arbetar med sin returhantering. Det som undersöks är returhantering ur 

två perspektiv; kund- och företagsperspektiv. Fokus i studien är att beskriva 

returhanteringen genom följande frågeställningar: 

 

1. Hur ser returhanteringen ut för e-handelsföretag och hur ser returprocessen ut för 

deras kunder i klädbranschen?  

2. Hur kan företag förbättra sin lönsamhet genom en kundanpassad returhantering? 

 

 

Figur 2: Köp- och returprocessen 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien undersöker kundernas beteenden kring returhantering för e-handelsföretag som 

verkar inom klädbranschen och bedriver sin verksamhet i Sverige. Författarnas fokus är 

att studera olika kunders beteenden gällande returprocesser eftersom detta perspektiv 

har varit bristfälligt i forskningen gällande returhantering. Kunderna som författarna har 

valt att fokusera på befinner sig inom spannet för många av e-handelsföretagens 

målgrupp (18-30 år), vilket även är den grupp som generellt sett köper mycket 

produkter via e-handel och kallas för Y-generationen. Dessutom har författarna valt att 

avgränsa sig inom Returns Management och att endast fokusera på varor som befinner 

sig under Consumer Returns som är False failure products, vilket är produkter som 

returneras på grund av att kunden har ångrat sitt köp. Detta fokus grundar sig i att 

consumer returns är den största andelen returer inom RM samt att författarna till studien 

ansåg att det vore intressant att studera varför kunder väljer att returnera en produkt som 

inte har några defekter.                             
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1.5 Disposition   

 

Tabell 1: Disposition 
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2. Metod  

I detta kapitel kommer inledningsvis en presentation av undersökningens vetenskapliga 

förhållningssätt, teoretiska ansats, undersökningens metodansats samt undersökningens 

form. Därefter kommer studiens praktiska tillvägagångssätt att presenteras med 

intervjuförfarande, urval och presentation av respondenterna. Vidare förevisas 

datainsamling och källkritik samt hur materialet har dokumenterats och hanterats med 

hänsyn till kvalitetsaspekter samt etiska överväganden. 

     

2.1 Vetenskaplig förhållningssätt  

Hermeneutik kan likställas med tolkningslära och är ett vetenskapligt förhållningssätt 

som lägger vikt på att studera, tolka och skapa en förståelse för det som studien 

undersöker (Patel & Davidson, 2013). Författarna till studien har använt ett 

hermeneutiskt förhållningssätt eftersom detta ger möjlighet till tolkningar av 

människors erfarenheter och upplevelser. Detta är viktigt för studien eftersom att den till 

viss del baseras på det empiriska material som har insamlats och detta material krävde 

således tolkning. Vidare bidrar det hermeneutiska förhållningssättet till att skapa 

förståelse för ett fenomen snarare än den absoluta sanningen (Patel & Davidson, 2013), 

vilket författarna anser är en viktig grund för att kunna ha möjlighet att dra relevanta 

slutsatser för studien.  

 

2.2 Teoretisk ansats  

Enligt Ryen (2004) syftar en deduktiv forskningsansats till att dra slutsatser som härleds 

från det empiriska material som har insamlats till följd av den teori som har studerats, 

och således innebär det att forskningsansatsen utgår från den studerade teorin vid 

insamling av empiri. Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig en deduktiv ansats då forskaren 

är intresserad av att få insikt i individers syn på klart definierade förhållanden, vilket 

författarna till denna studie har tillämpat eftersom det främsta intresset ligger i att 

studera olika kunders returbeteenden inom fenomenet.  

 

Bryman & Bell (2013) hävdar att en deduktiv ansats innebär att forskningsfrågor skapas 

med hjälp av teori som sedan appliceras på en empirisk granskning. Med tanke på att 

författarna till denna studie har utgått från relevanta teorier inom returhantering som 

inhämtades innan den empiriska insamlingen, använder författarna i studien en deduktiv 

ansats. Således är det den studerade teorin som har utgjort utgångspunkten i 

undersökningen och det är genom denna som författarna har hittat förutsättningarna för 

studien och dessutom genom teorin har försökt att finna samband och förståelse genom 

det empiriska materialet. Jacobsen (2002) anser dock att kritik kan riktas mot en 
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deduktiv ansats eftersom författarna har byggt upp vissa förväntningar och letar efter 

specifik information vid insamlandet av sin empiri och på så sätt finns en risk att viss 

information förbises. Dock har författarna till studien varit medvetna om detta och haft 

ett öppet sinne vid insamling av det empiriska materialet och har på så sätt minimerat 

denna risk.  

 

2.3 Undersökningsmetod 

Eftersom studien syftar till att undersöka och beskriva de fenomen som uppstår vid en 

returhantering för ett företag samt att förstå resonemang och handlingsmönster gällande 

returprocessen för kunderna, har författarna valt att använda en kvalitativ 

forskningsmetodik. Enligt Trost (2010) ger en kvalitativ undersökningsmetod utrymme 

till en djupare förståelse och kunskap om det som studeras i jämförelse med en 

kvantitativ ansats som snarare syftar till att undersöka olika parametrar och hitta 

mönster. Enligt Patel & Davidson (2013) innebär en kvalitativ inriktad forskning att 

sam a in data av s   a  at “m u t materia ” genom exempe vis intervjuer eller tolkande 

analyser, vilket författarna i studien har anammat. Vidare anser Patel & Davidson 

(2013) att beroende på hur man väljer att generera, analysera och bearbeta den 

information som kommer att samlas in beror på hur man har definierat sitt 

undersökningsproblem. Då författarna till studien har valt att studera returhantering som 

ett fenomen anser författarna att en kvalitativ metod är bäst lämpad för detta ändamål 

eftersom det enligt Trost (2010) ger utrymme för djupare förståelse för det studerade 

fenomenet.   

 

2.4 Undersökningens form  

Författarna till studien använder sig av både en explorativ och en deskriptiv 

undersökningsform. Då det finns bristfällig kunskap inom kundbeteende ur ett 

returhanteringsperspektiv använder sig författarna av en explorativ ansats. Detta för att 

undersöka området och tillsammans med de insikter som författarna skall generera, är 

syftet att vidareutveckla och bidra till den befintliga forskningen inom ämnesområdet. 

Enligt Patel & Davidson (2013) syftar en explorativ undersökningsform till att bidra 

med ny kunskap då det finns identifierade kunskapsluckor inom ämnesområdet och 

därmed kommer undersökningen att vara utforskande. Denna undersökningsform 

kommer att tillämpas för den andra frågeställningen där direktiv kommer att presenteras 

på hur företag kan förbättra sin lönsamhet genom en kundanpassad returhantering. 

Vidare anser Patel & Davidson (2013) att syftet med en explorativ undersökning är att 

belysa ett problem och inhämta så mycket kunskap som möjligt om det berörda ämnet, 

vilket författarna till studien eftersträvar.  
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Enligt Patel & Davidson (2013) syftar en deskriptiv undersökningsform till att utförligt 

och grundligt beskriva ett fåtal aspekter av ett ämnesområde och är vanlig när det redan 

finns god kunskap inom ett ämnesområde och då man möjligen vill systematisera 

information. Eftersom författarna till studien har ämnat beskriva returhanteringen för e-

handelsföretag inom klädbranschen och deras kunder i enlighet med första 

frågeställningen anser författarna att en deskriptiv undersökningsform har varit 

passande för denna angelägenhet.  

 

2.5 Intervjuförfarande  

Intervjuerna har genomförts främst genom direktkontakt och ett fåtal intervjuer har 

genomförts med hjälp av telefon samt det internetbaserade kommunikationsverktyget 

Skype. Enligt Bryman & Bell (2013) är telefonintervjuer lika representativa som 

personliga intervjuer och är ett bra alternativ när urvalet är geografiskt spritt. Då 

författarna till studien har intervjuat respondenter som är verksamma på annan ort med 

stort geografiskt avstånd har författarna då valt att använda telefon- och 

Skypeintervjuer. Författarna har utfört semistrukturerade intervjuer för att beröra 

specifika teman men också för att respondenterna skall få en frihet att utforma svaren på 

sitt eget sätt i enlighet med Bryman & Bell (2011). Detta betyder att författarna har 

ställt ett par standardfrågor som har varit utformade efter studiens problemformulering 

och syfte och har ställts till alla respondenter inom samma urvalskategori (kunderna, e-

handelsföretagen, aktören samt den sakkunnige). Utöver dessa frågor var 

intervjufrågorna utformade efter vilka personer i urvalskategorierna som författarna har 

intervjuat och därefter vidareutvecklat frågor under den specifika intervjun för att få 

tillgång till så mycket relevant information som möjligt. Enligt Bryman & Bell (2011) 

tillåter semistrukturerade intervjuer att respondenterna har möjlighet att svara fritt på de 

ställda frågorna, vilket tillåter att uppföljningsfrågor kan ställas som gör att författaren 

får med ytterligare aspekter som kan vara viktiga för studien.  

 

För att på ett mer djupgående och adekvat sätt kunna besvara studiens frågeställningar 

gällande en kundanpassad returhantering valde författarna att använda kritiska händelser 

när författarna intervjuade kundernas beteenden vid returprocessen. Chell (1998) 

definierar kritiska händelser som följande: 

 

“T e  riti a  in i ent te  nique is a qua itati e interview procedure 

which facilitates the investigation of significant occurrences (events, 

incidents, processes, or issues) identified by the respondent, the way they 

are managed, and the outcomes in terms of perceived effects. The 

objective is to gain understanding of the incident from the perspective of 
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the individual, taking into account cognitive, affective, and behavioral 

e e ents”  

– Chell, E. (1998 s.56)  

 

Bryman & Bell (2013) anser att kritiska händelser används för att få respondenterna att 

beskriva situationer där problematiken och effekterna av dessa händelser blir tydliga för 

intervjuaren. Dessutom menar Marelli (2005) att kritiska händelser är ett utmärkt 

tillvägagångsätt för att identifiera fenomen och presenterar förslag till förbättringar som 

analyseras och inger ett djupgående perspektiv på situationen som oftast inte är lika 

uppenbara genom andra kvalitativa metoder. Eftersom studien undersöker 

returbeteenden ur ett kundperspektiv ansåg författarna att användning av kritiska 

händelser vid förfarandet av kundintervjuer lämpar sig bra då författarna kan få insikter 

och skapar en god förståelse för fenomenet. Enligt Bryman & Bell (2013) fokuserar 

metoden på att dokumentera den särskilda situationen som uppstod för individen, de 

konsekvenser den särskilda situationen fick för de inblandade, de handlingar samt 

resultat som händelsen bildade, vilket författarna till studien tillämpade under 

intervjuförfarandet med kunderna.   

 

2.6 Urval av respondenterna  

Enligt Ryen (2004) avser kvalitativa intervjuer att generera kunskap om specifik 

information med hög relevans för undersökningens problemställningar, vilket 

författaren bör ha i åtanke vid urval av respondenter för sin studie. För att uppfylla syfte 

och frågeställningar har författarna utfört kvalitativa intervjuer med individer som har 

kunskap eller erfarenhet inom det valda ämnet (figur 3).   

 

Figur 3: Presentation av respondenterna 
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Dessa individer är en sakkunnig person inom ämnet, en aktör inom 

storleksystemsbranschen, anställda på e-handelsföretag samt kunder som har returnerat 

kläder. Författarna till studien anser att de olika grupperna ger en mer rättvis och 

heltäckande bild av det studerade fenomenet. För att säkerställa att informationen håller 

hög kvalitet bör olika källor jämföras, vilket också stärker trovärdigheten i en studie 

(Jacobsen, 2002). Dessutom menar Patel & Davidson (2013) att man bör inhämta så 

mycket kunskap som möjligt om det berörda ämnet vid en explorativ undersökning, 

vilket författarna ämnar att göra. Detta är motivet till att författarna till studien har valt 

att inkludera en sakkunnig och en aktör då dessa ansågs ge ytterligare aspekter och 

insikter inom det studerade fenomenet. Vid utförandet av studien har författarna valt att 

utgå från följande urvalskategorier;  

 

Sakkunnig: För att få ett adekvat och brett perspektiv av e-handelsföretagen inom 

klädbranschen och av returhanteringar har författarna intervjuat en sakkunnig inom 

detta område. Detta på grund av att författarna anser att denna person besitter kunskap 

som är viktig för studien och dessutom kan personen lämna mer objektiv information än 

exempelvis företagen och aktören. Den sakkunnige gav möjlighet till att ge en mer 

opartisk bild av branschen och har genom sin karriär genererat en god kunskap om det 

studerade fenomenet, vilket är motivet till att författarna har valt att inkludera den 

sakkunnige i studien. Den sakkunnige påträffades omn mnd i exempe vis 

tidningsarti  ar, i  onta tinformationen f r  ranschorganisationer och stod som 

författare till relevanta artiklar inom studiens problemområde, vilket gjorde att 

författarna valde ut personen i fråga. Ett sådant specifikt urval kallas för ändamålsurval 

och lämpar sig bra när forskaren vill ha en specifik individs åsikter som baseras på 

dennes kunskap (Marshall, 1996). Därför kontaktades den sakkunnige via mail samt 

telefon för en intervjuförfrågan.  

 

Aktör: För att få ytterligare inblick i returhanteringen av kläder i e-handelsbranschen 

kontaktades en aktör. Denna aktör erbjuder ett storlekssystem som hjälpmedel för 

kunder med syfte att hitta rätt klädstorlek vid köp online. Då denna aktör fungerar som 

en mellanhand mellan företag och kunder ansåg författarna till studien att aktören har 

kunskap ur både ett företagsperspektiv och kundperspektiv, vilket författarna till studien 

har som ett motiv till att inkludera aktören i studien. Denna aktör har dock som ändamål 

att öka sin försäljning av storlekssystemet till e-handelsföretag i klädbranschen och kan 

därför förstora problematiken kring returhantering, vilket har beaktats av författarna till 

studien. Aktören påträffades omnämnd i tidningsartiklar och i relevanta 

branschtidningar när författarna har sökt på nyckelord, vilket gjorde att denna aktör 

besitter en kunskap som författarna ville ta del av. Därför sökte författarna specifikt upp 
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denna aktör i syfte att få ta del av denna kunskap, vilket Marshall (1996) menar är ett 

ändamålsenligt urval.  

 

Företag: Företagen har valts ut med hjälp av ett ändamålsenligt urval. Ändamålsenligt 

urval betyder att författaren endast väljer ut individer som uppfyller vissa kriterier som 

efterfrågas i studien (Blumberg m.fl., 2014). Företagen för studien har valts ut utefter att 

vara renodlade e-handelsföretag inom klädbranschen, således exkluderades företag vars 

inriktning är försäljning via fysiska butiker. Enligt Palinkas m.fl. (2013) lämpar sig ett 

ändamålsenligt urval vid studier som innehar begränsningar i form av tid och resurser 

och lämpar sig då eftersom alla de individer som har kontaktats besitter en god kunskap 

inom det undersökta fenomenet, vilket var den främsta anledningen till att författarna 

till studien använde detta urval. Efter en djupgående granskning med hjälp av internet 

av de olika e-handelsföretagen kontaktade författarna de företag som uppfyllde kraven 

via mail samt telefon. För att få ett så brett perspektiv som möjligt kontaktades företag 

med olika målgrupper, storlekar och antal verksamhetsår i branschen etc. Av de 

tillfrågade företagen valde tre stycken att delta i studien, övriga företag valde att inte 

medverka i studien på grund av tidsbrist, enligt uppgifter från företagen. 

Respondenterna innehar olika positioner i företagen, vilket författarna till studien inte 

anser påverkade utlämningen av den information som efterfrågades eftersom alla 

individer är väl insatta i företagens returhantering.  

 

Kunder: Kriterierna för att ingå i studien är personer som har handlat kläder via ett e-

handelsföretag och därefter skickat tillbaka produkter till företaget. Vidare skall även 

respondenterna ingå i Y-generationen. Författarna till studien har tyckt att det har varit 

intressant att undersöka denna generation närmare eftersom Y-generationen är den mest 

eftertraktade kundgruppen för e-handelsföretagen då denna grupp utgör majoriteten av 

e-handelsföretagens omsättning (Bring, 2014) och på så vis är det en viktig kundgrupp. 

Dessutom är detta en växande kundgrupp (Ernst & Young, 2011) med stark köpkraft 

(Noble m.fl., 2009), vilket även bidrar till en god relevans för att undersöka 

kundgruppen närmare.  

 

Respondenterna har valts ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

författaren väljer ut de individer som lättast är att tillgå (Jacobsen, 2002). Anledningen 

till att författarna valde bekvämlighetsurval är att det bidrog till att det var relativt enkelt 

att hitta respondenter med de kriterier som efterfrågades. I studien har författarna börjat 

med att intervjua personer i författarnas yttre bekantskapskrets och därefter har tagit 

hjälp av ett snöbollsurval. Enligt Bryman & Bell (2013) innebär ett snöbollsurval att 

författaren kontaktar en mindre grupp individer som är relevanta för studien för att 

sedan fortgå med undersökningen genom att fråga dessa individer för att få kontakt med 
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ytterligare respondenter (Bryman & Bell, 2013). Denna urvalsmetod har tillämpats då 

författarna har frågat de intervjuade personerna om de känner ytterligare personer som 

uppfyller kriterierna för att delta i studien.  

 

Enligt Trost (2010) är en nackdel med bekvämlighetsurval att man oftast får en 

population med gemensamma säregna egenskaper i vissa avseenden. Dock har 

författarna varit medvetna om detta och därmed avser snöbollsurvalet att minimera 

denna faktor. Trots implementering av snöbollsurval och medvetenhet om 

problematiken som är nämnd ovan är kundgruppen överrepresenterad av kvinnor samt 

personer som studerar. Emellertid anser författarna till studien att detta inte har en 

inverkan på studien eftersom den är fokuserad på identifikation av 

returhanteringsbeteenden.  

 

2.7 Presentation av respondenter 

Studiens avsikt är att undersöka returhantering ur ett kundperspektiv samt ur ett 

företagsperspektiv, vilket innebär att författarna har intervjuat individer som är 

representativa från de två aspekterna. Nedan följer en presentation av de respondenterna 

som representerar de två perspektiven.   

 

2.7.1 Företagsperspektiv  

Företagsperspektivet är representerade av en sakkunnig, en aktör och tre företag. E-

handelsföretagen är presenterade med fiktiva namn eftersom att ett av företagen 

önskade vara anonyma. Vetenskapsrådet (2007) menar att: 

 

“Anonymisering förutsätter att kopplingen mellan prover eller svar på en 

enkät och en bestämd individ eliminerats, så att varken obehöriga eller 

forskargruppen kan återupprätta den och alltså kombinera t ex en viss 

u   ift  e  en  est    in i i s i entitet”.  

     – Vetenskapsrådet (2007 s. 3) 

 

För att följa Vetenskapsrådets (2007) riktlinjer gällande anonymitet har författarna till 

studien valt att låta alla företagen vara anonyma för att minimera risken av identifiering 

och igenkänning av det företag som begärt att vara anonymt, samt för att vara 

konsekventa i studiens presentation. Övriga representanter; den sakkunnige och aktören 

har inte krävt anonymitet och har således presenterats med egennamn i studien.  
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Sakkunnig: Mikael Sandström, ordförande för Svensk Handel Stil och för Svenska 

Moderådet, VD för klädföretaget Sandströms samt vice ordförande för den Europeiska 

Textilhandlarorganisationen AEDT (Sandströms, 2015).  

 

Aktör: Gustaf Tunhammar, VD och grundare av Virtusize. Virtusize är ett 

storlekssystem som hjälper kunder att köpa klädesplagg på internet genom att jämföra 

storleksmått på sina favoritplagg med kläder i onlinebutiker (Virtusize, 2015).  

 

Lilla företaget: Företaget säljer designkläder på internet sedan ett par år tillbaka. Enligt 

Alla bolag (2015) har företaget färre än 30 anställda och hade år 2013 en redovisad 

vinstmarginal på cirka -80 procent (Alla bolag, 2015). Respondenten är order- och 

returansvarig på företaget. 

 

Mellanföretaget: Ett e-handelsföretag som säljer kläder på internet. Företaget har cirka 

80 anställda och en vinstmarginal på -7 procent år 2013 (Alla bolag, 2015). 

Respondenten är företagets logistikchef.  

 

Stora företaget: Företaget är en koncern med ägare till flera dotterbolag som alla är 

verksamma på e-handelsmarknaden inom klädbranschen. De olika dotterbolagen har 

olika målgrupper och enligt Alla bolag (2015) har de närmare 200 anställda i Sverige. 

År 2013 redovisade koncernen en vinstmarginal på ca -6 procent (Allabolag, 2015). 

Respondenten sitter i företagsledningen och är ansvarig för försäljningen i Baltikum 

samt i Central- och Östeuropa.  

 

2.7.2 Kundperspektiv 

Kundperspektivet är representerade av 15 kunder som har returnerat kläder till e-

handelsföretag (tabell 2). Kunderna presenteras anonymt eftersom några respondenter 

har efterfrågat detta. I enlighet med Vetenskapsrådet (2011) skall anonymitet innebära 

att läsaren av studien inte skall kunna kombinera exempelvis en viss uppgift med en 

särskild individs identitet och att kodlistan förstörs, vilket författarna till studien har 

ver st   t. Kunderna presenteras som “Kunder A-O” f r att under  tta f rst e sen f r 

läsaren.  
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Tabell 2: Presentation av kunderna som har deltagit i studien 

 

 

2.8 Datainsamling och källkritik 

Insamlandet av data har inhämtats från både sekundär- och primärkällor. Primärdata 

består av de intervjuer som har genomförts medan sekundärdata består av information 

som inhämtats från hemsidor, avhandlingar, studier, rapporter samt nyheter. Enligt 

Thurén (2013) är källkritikens uppgift att värdera källor och bedöma deras 

tillförlitlighet, där de fyra kriterierna äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet 

har en betydande roll. Författarna ämnar nedan rikta kritik mot både primär- och 

sekundärdata.  
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Primärdata: Vid intervjutillfällena finns alltid en risk att viss information undanhålls 

eller förvrängs av respondenten (Thurén, 2013). Eftersom författarna bland annat har 

intervjuat personer som besitter viktiga positioner och företräder företag har författarna 

tagit hänsyn till att dessa förmodligen är partiska gentemot sina arbetsgivare. Således 

kan respondenterna framställa informationen till deras fördel och dessutom vara 

subjektiva, vilket har beaktats under arbetets gång.  

 

Sekundärdata: Vid inhämtning av sekundärdata har pålitliga databaser och 

vetenskapliga journaler använts såsom Scopus, Science direct samt Emerald insight. 

Dessutom har UniSearch som finns tillgängligt via Linköpings universitetsbibliotek 

använts för att hitta relevant sekundärdata. Data har främst inhämtats med följande 

sökord; returns management, CRM och consumer behaviour. I studiens inledande 

kapitel används sekundärdata av empirisk karaktär inhämtade från aktuella 

publikationer och tidskrifter. Den inhämtade sekundärinformationen kan vara subjektiv 

och framställas till uppgiftslämnarens fördel, vilket har beaktats under arbetets gång. 

Saunders m.fl. (2012) anser att det är viktigt att de sekundärkällor som används är 

aktuella idag vilket författarna till studien tillämpat eftersom de alltid har försökt att 

hitta aktuell information inom det berörda ämnesområdet. Dessutom har författarna 

alltid försökt att söka upp originalkällan vilket är viktigt enligt Churchill (2001) för att 

undvika tolkningsfel gjorda av refererade författare. Vidare avser författarna ha varit 

kritiska i val av data för att inte välja ut information som ger en förvrängd eller en 

felaktig bild av verkligheten vilket Thurén (2013) anser är viktigt.  

 

2.9 Dokumentation av insamlad data  

Intervjuerna har spelats in med hjälp av en ljudupptagare. Enligt Ahrne & Svensson 

(2012) skall detta göras för att ge underlag för en så bra dokumentation som möjligt. 

När intervjun var slutförd genomarbetades intervjumaterialet i efterhand genom 

transkribering. Enligt Bryman & Bell (2011) är transkribering nödvändig vid kvalitativa 

studier eftersom att det säkerställer att ingen information går förlorad och gör det även 

möjligt att förenkla användning av direkta citat från respondenten. Analysering av det 

transkriberade materialet har gjorts med hjälp av kodningsprogrammet MAXQDA, 

vilket är ett program som är ett utarbetat hjälpmedel för analys av kvalitativ data. 

Kodning innebär att man lättare kan analysera den kvalitativa datan och därigenom kan 

kategorisera datan för det specifika ändamålet som studien innehar (Brinkmann & 

Kvale, 2014), vilket var anledningen till att författarna tillämpade detta. Vid kodningen 

har författarna tagit transkriberingarna från samtliga respondenter och infogat materialet 

in i kodningsprogrammet MAXQDA. Därefter har författarna tagit fram kodningar 

(tabell 3) som är viktiga för studiens syfte och tolkat dessa utefter vilket ämne de berör. 
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Följaktligen har programmet fungerat som ett stöd för författarna i egenskap att ta fram 

det underlag som har utformat empiri- och analysavsnittet i studien.  

 

Tabell 3: Kodning 

Marknad Returprocess Returhantering Returkostnad 

Returpolicy Returorsak Risk Avstår köp 

Avstår retur Kundservice Kundlösning Returupplevelse 

Storleksguide Köpbeteende  Returkritik  Kundsegmentering  

 

Enligt Trost (2010) kan användandet av en ljudupptagare under intervjutillfället påverka 

vissa intervjupersoner negativt då dessa kan bli besvärade och hämmade, vilket kan ha 

en inverkan på resultatet. Dock har författarna varit medvetna om detta och försökt att 

avdramatisera ljudinspelningen så mycket som möjligt, låtit respondenterna själva 

bestämma platsen för intervjun och dessutom har författarna vid varje tillfälle frågat 

respondenterna om tillåtelse till inspelning innan intervjuns påbörjan.  

 

2.10 Kvalitetsaspekter  

Det har debatterats om betydelsen av reliabilitet och validitet för kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2013), vilket har medfört att alternativa kvalitetskriterier lämpar sig 

bättre vid utvärdering av trovärdigheten av en kvalitativ forskningsmetod, vilka är; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse (Bryman & Bell, 2011).   

 

Tillförlitlighet: Tillförlitlighet syftar till att ge deltagare i en studie en möjlighet att 

kunna bekräfta att författarnas tolkningar av respondenternas svar stämmer överens med 

respondenternas värderingar (Bryman & Bell, 2011). Studien har genomförts i enlighet 

med en god forskningssed för att säkerställa en god tillförlitlighet. Alla intervjuer har 

utförts med samtycke från respondenterna och de har varit väl införstådda med villkoren 

för sitt deltagande. Intervjuerna har spelats in och har transkriberats och 

transkriberingen har möjliggjort att författarna till studien har kunna återge 

respondenternas åsikter ordagrant. Dessutom har transkriberingen skickats till 

respondenterna för godkännande för att säkerställa att informationen har uppfattats rätt.  

 

 

 

Överförbarhet: Överförbarhet syftar till vilken grad resultaten av den kvalitativa 

forskningen som kan generaliseras eller överföras till andra sammanhang eller kontexter 



19 
 

(Bryman & Bell, 2003). Bryman & Bell (2011) anser att en kvalitativ forskningsmetod 

främjar författaren att frambringa en rik information och en detaljrikedom om just det 

studerade fenomenet. I denna studie har författarna valt att undersöka returhantering 

som fenomen, vilket har inneburit att en stor vikt har lagts inom den specifika 

kontexten, vilket enligt Skolinspektionen (2010) kan försvåra generalisering för en hel 

population. I kvalitativa studier väljs specifika fall (individer, grupper eller företeelser) 

ut för att man vill skapa sig en djupare förståelse för ett särskilt fenomen snarare än att 

ta reda på något som innefattar alla individer, grupper eller företeelser generellt sett och 

således väljs inte fall ut med syfte till att de ska representera en hel 

population (Skolinspektionen, 2010). Författarna till studien ämnar således inte att 

generalisera utan att studera ett fenomen. För att läsaren skall kunna bedöma 

överförbarheten har författarna gjort noggranna beskrivningar av fallen och den 

specifika kontexten.   

 

Pålitlighet: Detta kriterium avser i vilken utsträckning samma resultat kommer att 

uppnås om studien replikeras (Guba & Lincoln, 1994). Dock hävdar Bryman & Bell 

(2011) att det är svårt att replikera kvalitativa studier eftersom dessa studier ofta 

tillämpar ett ostrukturerat sätt och kan skilja sig beroende på upphovsman. Ett viktigt 

kriterium för god pålitlighet är att undersökningsprocessens alla faser noggrant skall 

dokumenteras (Bryman & Bell, 2011). Författarna till studien har noga dokumenterat, 

beskrivit och presenterat de olika forskningsstegen och det tankesätt som författarna till 

studien har nyttjat, för att läsaren skall kunna bedöma studiens pålitlighet. Dessutom har 

även en intervjuguide bifogats i studiens bilaga för att läsaren skall kunna få en inblick i 

hur författarna till studien gick tillväga vid intervjutillfällena  

 

Bekräftelse: Enligt Bryman & Bell (2011) syftar bekräftelse till vilken grad författarna 

kan vara objektiva under studiens gång vilket dock är en omöjlighet vid 

företagsekonomisk forskning. Emellertid menar Bryman & Bell (2011) att det är viktigt 

med reflektion kring sin förförståelse, värderingar och hur dessa kan påverka studiens 

resultat. Studien har genomförts med en god tro, vilket innebär att det som respondenten 

har berättat har tagits emot förlitande. Ingen av studiens författare har någon personlig 

relation till de respondenter som har deltagit i studien, förutom ett fåtal kunder som 

befinner sig i författarnas yttre bekantskapskrets. Dock har detta inte påverkat resultatet 

av studien då dessa haft samma information som övriga respondenter och samma 

professionalism från författarna har tillämpats vid alla intervjutillfällen. Författarna har 

inte varit kund till något av de e-handelsföretag som har intervjuats men författarna har 

varit medvetna om företagens existens samt har besökt deras hemsidor innan 

intervjutillfället. Ett öppet förhållningssätt har eftersträvats genom alla steg i studien 
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och förförståelsen för det studerade fenomenet har grundat sig i att författarna har 

inhämtat kunskap i ämnet. Genom att vara medvetna om denna förförståelse har 

författarna också arbetat aktivt för att behålla det öppna förhållningssättet och inte 

begränsats av förförståelsen.  

 

2.11 Etiska överväganden                     

För att skydda de individer som deltar inom ramen för den vetenskapliga forskning som 

utförs ställs fyra etiska huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet: Informationskravet innebär att man måste informera deltagare om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte och villkor för deras deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid den första kontakten med respondenten informerade 

författarna om studiens syfte och hur undersökningen skulle komma att se ut, vilket 

även är viktigt enligt Bryman & Bell (2013). I det informationsmail som skickades till 

respondenterna beskrev författarna att den information som skulle samlas in enbart 

skulle användas för vetenskapligt bruk och att det endast var författarna som kommer ha 

tillgång till intervjumaterialet. Dessutom informerade författarna respondenterna 

ytterligare innan intervjuerna tog sin början när det handlar om studiens syfte och 

villkor för deras medverkan för att säkerställa att deltagaren hade tagit del av den 

tidigare informationen.  

 

Samtyckeskravet: Samtyckeskravet syftar till att medverkande personer har rätt att 

bestämma själva över sin medverkan och att författaren måste inhämta personernas 

samtycke till deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna frågade alltid om 

deltagarnas samtycke innan påbörjad intervju och förklarade premisserna för 

deltagandet. Dessutom efterfrågades även samtycke från respondenten till att spela in 

intervjuerna i syfte att underlätta sammanställningen av insamlat material och 

utformning av analys. Efter intervjun skickade författarna det transkriberade materialet 

till respondenten för ett godkännande. Vid de tillfällen som intervjupersonerna hade 

anmärkningar på utlämning av personlig information av materialet godkändes deras 

anmärkningar utan osämja. Enligt Trost (2010) har den som har blivit intervjuad alltid 

rätt till sin egen integritet och värdighet och det är viktigt att det skall återspeglas genom 

samtliga moment för datainsamlingen; den första kontakten, intervjun samt vid 

förvaring av intervjumaterialet. Därför är det viktigt med så kallat informerat samtycke 

(Trost, 2010), vilket författarna till studien har implementerat både innan, under och 

efter intervjuförfarandet. Vidare har de individer och företag som varit med i studien 

och som har efterfrågat anonymitet, accepterats av författarna.  
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Nyttjandekravet: Nyttjandekravet syftar till att de uppgifter som har inhämtats från 

deltagare i studien endast får användas till undersökande ändamål (Vetenskapsrådet, 

2002). Författarna till studien har implementerat detta då den inhämtade informationen 

endast har använts som underlag i studien och inte till något annat.  

 

Konfidentialitetskravet: Konfidentialitetskravet innebär att författaren måste behandla 

deltagarnas uppgifter med största möjliga konfidentialitet och att materialet skall 

förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av det (Vetenskapsrådet, 2002). 

Författarna till studien har uppfyllt detta då författarna inte har lämnat ut information till 

obehöriga utan endast kvarhållit informationen författarna emellan. Vidare har ljudfiler 

raderats efter slutförande av transkribering för att förhindra att obehöriga skall få 

tillgång till materialet. Dessutom presenteras de företag och kunder som har deltagit i 

studien anonymt eftersom att företag och vissa kunder har begärt anonymitet, vilket 

innebär att författarna till studien har valt att inte presentera sådan information som kan 

härleda läsaren till de specifika företagen eller individer.  
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3. Teoretisk referensram  

För att kunna förklara hur returhanteringen ser ut för e-handelsföretag presenteras 

först teorier som är relevanta utifrån ett företagsperspektiv. Då studiens syfte behandlar 

kundbeteenden gällande returhantingen skildras vidare teorier utifrån ett 

kundperspektiv. Kapitlet är således uppdelat i två delar; returhantering utifrån ett 

företagsperspektiv samt ur ett kundperspektiv. Författarna har inhämtat teorier som 

författarna anser är relevanta för studien och dessa teorier utgör således referensramen 

i studien.  

 

3.1 Företagsperspektiv  

Nedan presenteras relevanta teorier som ligger till grund för företagsperspektivet. 

Avsnittet behandlar Returns Management, Customer Relationship Management, Value 

innovation samt kundanpassad returhantering.  

 

3.1.1 Returns Management 

Returns Management (RM) har definierats av Rogers m.fl. (2002) som en av de åtta 

Supply Chain Management (SCM)-processerna (figur 4). RM fokuserar på 

returprocessen i värdekedjan och en effektiv sådan kan vara relativt komplicerad 

(Meyer,1999 och Rogers m.fl., 2002).  

 

Figur 4: Aktiviteter som ingår i ett företags värdekedja, (Lambert m.fl., 1998) 
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RM har definierats av Rogers m.fl. (2002) som: 

 

“…the part of supply chain management that includes returns, reverse 

 o isti s,  atekee in  an  a oi an e”.   

 

– Rogers m.fl., 2002 s. 1 

 

Reverse Logistics: Reverse logistics är enligt Rogers m.fl. (2002) en process inom RM 

som innefattar planering, implementering och kontroll för att uppnå ett 

kostnadseffektivt flöde av varor och information. Processen rör sig från konsumenten 

till ursprungsplatsen med syfte att få ut varan i det ordinarie flödet igen (Rogers m.fl., 

2002).  I reverse logistics är flödet omvänt från en ordinarie SCM-process, vilket 

innebär att den typiska slutdestinationen i en värdekedja nu är ursprungsplatsen 

(Vinnova, 2003). 

Avoidance: Enligt Croxton m.fl. (2001) och Rogers m.fl. (2002) innebär avoidance att 

vid försäljning bör företag tillämpa olika strategier och tillvägagångssätt med mål att 

minska antalet returer. En framgångsrik avoidance syftar till att minska antalet returer 

och förhindra att returer s ic as ti   a a ti   f retaget  Rogers m.f .,      . Returer  eror 

  de p  en produ ts egens aper och  undernas   p eteende vi  et  etyder att 

implementering av avoidance i ett företag måste ske i interaktion med både företag och 

kunder (Hjort m.fl., 2013). Croxton m.fl. (2001) anser att företag kan förbättra sin 

avoidance genom att analysera data från kunder gällande returorsaker och använda 

datan för att göra förbättringar av produkter och processer. Hjort m.fl. (2013) anser även 

att det är nödvändigt med en intern integration mellan anställda på företag för att 

analysera informationen gällande returer och vidareförmedla den till ansvariga för att ha 

möjlighet att förbättra sin avoidance och därigenom minska antalet returer.  

 

Gatekeeping: Enligt Rogers m.fl. (2002) syftar gate eeping ti   att endast de god  nda 

returerna ti   ts att   i  terins  ppta i ett f retag f rs   nings ana , vi  et inne  r att 

returerna kontrolleras och analyseras för att endast tillåta att dessa blir  terins  ppta i ett 

företags f rs   nings ana . O ns ade returer  an exempe vis  est  av produ ter vars 

“ ppet   p”-tid har passerat e  er att produ ten inte   ngre  r i nys ic   Rogers m.f ., 

2002). En välskött hantering av gatekeeping bidrar till att produkterna blir utvärderade 

gällande orsaken till returen och skapar i sin tur bättre förutsättningar för 

informationsinhämtning (Croxton m.fl., 2001 och Rogers m.fl., 2002). Dessutom anser 

Hjort (2010) och Rogers m.fl. (2002) att en bra hantering av returer medför minskade 

 ostnader f r f retaget och en   ad  undti  fredsst   e se. Kundti  fredsst   e sen  an 
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  a vid ett  ra utförande av gatekeeping eftersom företagen då kan erbjuda kunderna en 

bättre service (Hjort, 2010 och Rogers m.fl., 2002). Mollenkopf m.fl. (2007) anser att 

gatekeeping är viktigt eftersom att ju längre tid det tar för företag att behandla 

returnerade produkter desto mer tappar produkterna i värde, således kan en långsam 

returhantering påverka hur företaget återtar värdet på produkter.  

 

Consumer returns: Enligt Rogers m.fl. (2002) finns det fem olika orsaker till returer; 

marketing returns, assets returns, product recall, enviromental returns samt consumer 

returns. Den största andelen returer består av consumer returns (Rogers m.fl., 2002) och 

är den returorsak som denna studie fokuserar på. Consumer returns innebär att en kund 

skickar tillbaka en produkt tillbaka till företaget antingen på grund av att det är någon 

defekt på varan eller på grund av att produkten inte överensstämmer med kundens 

förväntningar och därför inte är nöjd med varan (Rogers m.fl., 2002). 

 

Den del av consumer returns som författarna har valt att fokusera på utifrån studiens 

syfte är den process där produkter återlämnas på grund av att kunden har ångrat sitt köp 

utan identifikation av utseendemässiga eller funktionella defekter, så kallade false 

failure products (Ferguson m. fl., 2006). Kostnaden att returhantera en false failure 

product för ett företag innefattar att testa produkten igen, göra rent produkten samt 

återförpacka den, vilket innebär en kostnad eftersom produkten befinner sig i en reverse 

logistic-kedja som kan ta flera månader vilket innebär en förlust av intäkter (Ferguson 

m.fl., 2006). Croxton m.fl. (2001) hävdar att när en produkt returneras bör företaget 

kontrollera, inspektera och bearbeta varan så snabbt som möjligt så att produktens värde 

inte minskar mer än nödvändigt. För att minska returer av false failure products anser 

Ferguson m.fl. (2006) att företag måste ge en detaljerad information om produkten för 

att kunder ska kunna erhålla den produkt som denne efterfrågar och att dennes 

förväntningar av köpet skall tillgodoses. 

 

För att inte urholka lönsamheten menar Hjort m.fl. (2013) att RM har en stor betydelse 

för företag och returhanteringen därför måste prioriteras mer med tanke på hur viktig 

denna process är för värdekedjan. Om ett företag inte hanterar returer på ett effektivt 

sätt kan företagets lönsamhet påverkas negativt och kundens lojalitet kan minska (Hjort 

m.fl., 2013). När företag har förlorat kunders lojalitet blir det svårt för företag att vinna 

kunder tillbaka och därför är det viktigt att inkludera RM i den övergripande SCM-

strategin (Hjort m.fl., 2013). Material och information måste flöda smidigt genom hela 

värdekedjan, från leverantören till slutkund och på samma sätt måste returerna flöda lika 
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smidigt den andra vägen, från slutkunden tillbaka till företaget för att tillhandahålla en 

effektivt värdekedja (Rogers m.fl., 2002).  

 

Även Griffis m.fl. (2012) anser att en implementering av RM är betydelsefullt eftersom 

det är en faktor som bidrar till värdeskapande för både kunder och företag. Bristfällig 

insamling av information från kunder kan leda till osäkerhet kring returhanteringen och 

kan därmed leda till ineffektivitet (Rogers & Tibben-Lembke, 1999), varför det är extra 

viktigt att rätt information samlas in från slutkunden och att denna information 

analyseras av företaget för ett förstå de olika orsaker som gör att kunder returnerar 

varan, i syfte att kunna minska antal returer (Rogers m.fl., 2002). Returhanteringen är 

extra viktig för företag som bedriver e-handel eftersom att de har en högre andel returer 

än de företag som bedriver fysisk handel (Griffis m.fl., 2012), vilket är en konsekvens 

av att kunderna inte har en möjlighet att granska produkterna innan köp, vilket kunder 

värdesätter då det minskar osäkerheten vid köp (Bhatnagar m.fl., 2000, Griffis m fl., 

2012 och Woods, 2001). En fri returpolicy bidrar till ett värdeskapande för kunderna, 

dock bör företagen akta sig för att implementera detta om det inte finns effektiva 

operativa processer i företaget (Griffis m.fl., 2012). Vidare är det viktigt att inhämta 

kunskap om kunders köpbeteenden och karaktärsdrag som är relaterade till kunders 

returbeteenden för att kunna erbjuda ett välanpassat returerbjudande, vilket bidrar till att 

kundlojalitet skapas (Griffis m.fl., 2012 och Hjort m.fl., 2013).                                     

 

3.1.2 Customer Relationship Management  

Greenberg (2007) definierar Customer Relationship Management (CRM) som en 

uppsättning filosofier, strategier, system och tekniker som effektivt ska hantera 

transaktioner mellan kunderna och företagen men som även behandlar de efterföljande 

relationerna med dessa kunder. En huvudkomponent inom CRM är processer som bland 

annat består av analyser av företagets kunddata för en utvärdering av deras kunders 

beteenden (Rababah m.fl., 2011), vilket syftar till att förbättra samspelet mellan kunder 

och anställda i en företagsmiljö (Greenberg, 2007).  

 

Inflytandet från internet har gjort CRM mer betydelsefullt eftersom att kunderna har en 

större och lättare tillgång till information om konkurrerande företag, vilket innebär att 

det kan vara svårare att behålla sina kunder (Chen & Popovich, 2003). Kawasaki, 

(1996) refererad i Aldridge m.fl., (1997) menar dock att på grund av interaktionen 

mellan företag och kund som skapas via e-handelssidorna förekommer det en direkt 

kommunikation sinsemellan vilket gör det lätt att få information på internet, exempelvis 

kan kunderna ställa sina frågor och få svar direkt och även ge direkt feedback till 

företaget. Av den orsaken är det betydelsefullt att utveckla en välfungerande CRM-
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strategi då det skapar en möjlighet för företagen att förstå sina kunder bättre samt att 

skapa goda relationer med sina kunder, vilket gör att företagen får en lojal kundgrupp, 

vilka bidrar till att förbättra företagets lönsamhet (Rababah m.fl., 2011). Hjort m.fl., 

(2013) anser att returhanteringen är en viktig faktor för att bygga långvariga relationer 

med sina kunder som i sin tur också skapar konkurrensfördelar och ökar ett företags 

lönsamhet. Vidare menar Ericsson & Sundström (2012) att företag kan få en god 

förståelse för kunders köp- och konsumtionsprocesser genom att integrera och 

kommunicera med konsumenterna i värdekedjan. 

 

Vidare gör CRM det möjligt att omvandla kunddata till Customer intelligence som kan 

användas för att bilda en bättre förståelse för kundernas beteende (Chen & Popovich, 

2003). Kunddata omfattar exempelvis kampanjer och kundserviceverksamhet såsom 

returnering av produkter som kan öka förståelsen för kunderna och deras beteenden 

(Chen & Popovich, 2003). En gemensam informationsspridning om produkterna mellan 

företag och kund skapar de bästa förutsättningarna för en relationsmarknadsföring 

(Kawasaki, 1996 refererad i Aldridge m.fl., 1997). 

 

3.1.3 Value innovation  

I en alltmer konkurrenskraftig värld blir det viktigare för företag att skapa 

värdeskapande processer i syfte att skapa mervärde för kunder (Mele m.fl., 2010). 

Vidare menar Mele m.fl. (2010) att detta värde skapas av servicefaktorer som är 

komplement till produkter. Ericsson & Sundström (2012) relaterar value innovation till 

en fysisk produkt med den medföljande värdeskapande servicen. I klädindustrin är det 

inte enbart kläderna som är viktiga utan också de tillkommande tjänsterna har stor 

betydelse för att skapa mervärde, där logistik med tillkommande returhantering, 

leveranstid och leveranssätt är av stor vikt (Ericsson & Sundström, 2012). Barnes & 

Lea-Greenwood (2006) anser att det är viktigt med en konsumentdriven värdekedja för 

företag i klädbranschen eftersom denna bransch är volatil och kundernas efterfrågan 

ändras snabbt. Att skapa value innovation är därför en avgörande faktor för företag 

inom klädindustrin för att vinna de framtida striderna om konsumenterna och kan vara 

avgörande för företagens framtida överlevnad och tillväxt (Ericsson & Sundström, 

2012).  

 

Ett bra sätt att skapa value innovation och ett mer effektivt värdeerbjudande, är att hitta 

insi ter om sina  onsumenter genom ”att gå i konsumentens s or” f r att identifiera 

behov, önskemål och efterfrågningar för att på detta sätt skapa mervärde (Ericsson & 

Sundström, 2012). Hjort m.fl. (2013) anser att det är viktigt att den information som 

företagen får från kunderna gällande efterfrågningar och beteenden bör utnyttjas 
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eftersom att denna information ger underlag till att utforma ett företags värdekedja. 

Dock menar Hjort m.fl. (2013) att många företag innehar mycket information om sina 

kunders returer men har svårt att utnyttja denna information för att skapa ett 

konkurrenskraftigt returerbjudande. För att lyckas med value innovation är det 

nödvändigt att man tillämpar en värdekedja som utgår ifrån kunden istället för företaget 

eftersom det möjliggör för företagen att få en djupare förståelse av kundernas beteenden 

och på detta sätt kan företagen i klädbranschen utveckla kundsegmenterade värdekedjor 

(Ericsson & Sundström, 2012).  

 

3.1.4 Kundanpassad returhantering  

Returhanteringen är en viktig faktor för att bygga långvariga relationer med sina kunder, 

skapa konkurrensfördelar samt öka sin lönsamhet och en returhantering som baseras på 

kundsegmentering kan förbättra företags resultat ytterligare (Hjort m.fl., 2013). Detta på 

grund av att ett differentierat returerbjudande kan locka nya kunder och bättre stödja 

olika kunder som innehar olika returmönster och därför menar Hjort m.fl. (2013) att den 

standardiserade returhanteringen som existerar för e-handelsföretag inom klädbranschen 

måste ändras. Eftersom olika kunder kräver olika logistiklösningar är det viktigt att 

skapa skräddarsydda logistikerbjudande för varje kundsegment som kan skapas genom 

en högre grad av kunskap om sina kunder med fokusering på identifikation av olika 

köpbeteenden och konsumtionsprocesser (Ericsson & Sundström, 2012). Även Hjort 

m.fl. (2013) anser att de olika köpbeteenden som kunderna innehar bör återspeglas mer i 

returhanteringen där olika kunder bör erbjudas ett mer personligt skräddarsytt 

serviceerbjudande.  

 

Enligt Hjort m.fl. (2013) är returhantering en viktig del av ett företags värdeskapande 

eftersom olika kunder har olika uppfattningar när det handlar om vad som skapar värde 

och består av en mix mellan den produkt och den service som företaget erbjuder, genom 

att även kundanpassa sin returservice kan företag skapa ett högre värde för sina kunder, 

vilket även Ericsson & Sundström (2012) anser. Företagen kan kundanpassa sin 

returhantering genom att gå från att fokusera på produkten till att fokusera på kundernas 

köpbeteende Hjort m.fl. (2013). 
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3.2 Kundperspektiv  

Nedan presenteras relevanta teorier som ligger till grund för kundperspektivet. Avsnittet 

behandlar osäkerhet kring onlineköp, Shopping orientation, konsumenternas köpprocess 

på internet, förmånliga returpolicys samt kundtillfredsställelse.  

 

3.2.1 Osäkerhet kring onlineköp 

Den upplevda risken som en konsument överväger vid ett köpbeslut är en funktion av 

två olika element; osäkerhet och konsekvenser, där osäkerheten syftar till de 

målsättningar och förväntningar som kunden har med köpet (Cox, 1967). Efter köpet 

utvärderar kunden dessa förväntningar för att kontrollera att förväntningarna uppfylldes 

av produkten (Park & Stoel, 2002). Konsekvenser kan likställas med tid, pengar och de 

ansträngningar som krävs för att genomföra köpet (Cox, 1967). Eftersom det finns 

många olika aspekter som bidrar till osäkerhet vid onlineköp kan man likställa den 

upplevda risken som multidimensionell (Park & Stoel, 2002). Att handla kläder på 

internet är förenat med ett högt risktagande för konsumenten eftersom kunden gärna vill 

inspektera produkten innan köpet (Bhatnagar m.fl., 2000). Vid köp av kläder är det 

viktigt med passform, storlek, färg, form, material och design, vilket är svårt att 

undersöka ordentligt vid distanshandel eftersom att syna varan fysiskt inte är möjligt 

(Bhatnagar m.fl., 2000). 

 

Enligt Lee & Johnson (2002) består online shopping både av ett köp- och informations- 

sökandebeteende. För att minska risken vid köp av kläder online söker konsumenterna 

efter information gällande produkten innan köpet genomförs (Shim m.fl., 2001). Detta 

är ett viktigt steg i köpprocessen online eftersom kvaliteten på informationen i hög grad 

kommer att påverka om kunden kommer att köpa produkten eller ej, vilket betyder att 

informationssökandet är avgörande vid ett onlineköp (Shim m.fl., 2001). Dessutom 

anser Shim m.fl. (2001) att om en kund är tillfredställd med informationen som säljaren 

erbjuder är det en större chans att kunden genomför sitt köp. 

                 

Enligt Hong & Pavlou (2014) definieras Product fit uncertainty som i den utsträckning 

som konsumenten inte kan bedöma om produktens attribut kan matcha konsumentens 

preferenser. Denna osäkerhet är ett stort problem för e-handeln där detta fenomen 

skapar dyra produktreturer för företagen och bidrar till mindre nöjda kunder (Hong & 

Pavlou, 2014). Eftersom returnering främst sker på grund av att produkterna inte möter 

kunders förväntningar efterfrågas verktyg från företagen för att minska osäkerheten vid 

produktköp på internet (Hong & Pavlou, 2014). Hong & Pavlou (2014) föreslår två 
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system: visualiseringssystem samt ett samverkande forum för åsiktsutbyten mellan 

konsumenter. Vid implementering av dessa två system kommer företag få en strategisk 

konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter genom att minska osäkerheten för sina 

kunder vid köp av produkter på internet (Hong & Pavlou, 2014). 

 

Även Greenberg (2010) efterfrågar nya verktyg och system för att lösa osäkerheten vid 

onlineköp. Han anser att de traditionella CRM-verktygen inte är tillräckliga för att 

engagera den viktigaste kunden för e-handelsföretag, den sociala kunden som är 

generation Y. Denna generation är i större utsträckning uppkopplade på internet och de 

förväntar sig att information skall finnas tillgänglig vid efterfrågan (Greenberg, 2010). 

Dessutom kräver generation Y en mer tillgänglig information på e-

handelföretagssidorna och en ökad integration gällande egna erfarenheter, därför måste 

nya verktyg utvecklas för att uppfylla denna efterfrågan (Greenberg, 2010). 

Utlämnandet av information från kunderna anser Greenberg (2010) att företagen skall 

dra nytta av genom att ta till vara mer i den möjlighet som detta faktiskt bidrar till, det 

vill säga att erhålla viktiga insikter från sina kunder. För att ett företag ka få insikter om 

sina kunder måste företaget samla in den information som är nödvändig och då krävs 

insamling av kunddata, analys av kundernas attityder samt kartläggning av 

kundupplevelser (Greenberg, 2010). 

 

3.2.2 Shopping Orientation 

Shopping orientation hänvisas till konsumenternas generella attityder kring shopping 

vilket också har en inverkan på deras shoppingbeteende (Hansen & Jensen, 2009). 

Moshis (1992 refererad i He, 2011) definierar kundorientering som den grad av 

konsumenternas inköpsmönster som reflekteras i deras handlingar, intressen och åsikter. 

Shoppingbeteendet gällande inköp av kläder skiljer sig mycket mellan olika individer då 

kläder är ett sätt att återspegla individernas personlighet, egenskaper och attityder, 

varför det är mycket vanligt att individer utvecklar lojalitet gentemot en viss butik eller 

ett specifikt klädesmärke (Dash & Sarangi, 2008 refererad i He, 2011).  

 

Shopping orientation är viktigt eftersom det ger upphov till en möjlighet för företag att 

lättare segmentera sina kunder, effektivisera sin kommunikation samt möjliggöra 

potential till att behålla sina kunder lättare eftersom kundorientering ger möjlighet till 

skapandet av kundinsikter (Mckinney, 2004). Dessutom är kundorientering viktigt 

eftersom det också påverkar hur konsumenterna reagerar på marknadsföringsincitament 

(Büttner m.fl., 2013). Kaltcheva & Weitz (2006) och Büttner m.fl. (2013) särskiljer 

kundorienteringen i två delar; experimental shopping orientation och task-focused 

shopping orientation. 
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Experimental shopping orientation: Büttner m.fl. (2013) anser att en konsument som 

innehar ett experimental shopping orientation-beteende likställer shopping med ett nöje 

eller en upplevelse. Individerna har ett mer hobbyliknande intresse till att handla kläder 

vilket innebär att dessa personer är mer öppna för information som är irrelevanta för 

deras tilltänkta ändamål (Büttner m.fl., 2013). 

 

Task-focused shopping orientation: Konsumenter med ett Task-focused shopping 

orientation-beteende ser shopping som en uppgift som måste uppfyllas och som de 

försöker att utföra så effektivt som möjligt (Büttner m.fl., 2013). Eftersom att 

konsumenterna som innehar detta beteende hittar sin tillfredsställelse från resultatet av 

aktiviteten än själva aktiviteten i sig, är information av produkt och tjänst viktiga 

beståndsdelar (Kaltchva & Weitz, 2006). Fokus för dessa kunder är att så effektivt som 

möjligt kunna slutföra shoppingaktiviteten och att erhålla dess resultat med så lite 

ansträngning som möjligt (Kaltchva & Weitz, 2006). 

 

3.2.3 Konsumenternas köpprocess på internet 

Vid en köpprocess online går konsumenten igenom tre stadier; (i) innan köp, (ii) vid 

köptillfället samt (iii) efter köp (Ruud m.fl., 2007). Innan köpet sker söker kunden efter 

information om den produkt som kunden har ett behov av att köpa. Kunden försöker i 

detta stadie att hitta så utförlig produktinformation som möjligt, och den mängd 

information som tillgodoses på e-handelsföretagens hemsida kan vara avgörande om 

kunder kommer välja att genomföra ett köp (Ruud m.fl., 2007). Enligt Montoya-Weiss 

m.fl. (2003) efterfrågar olika kunder olika information vid köp online. De kunder som 

ofta handlar via internet har inte ett lika stort behov av information eftersom att de är 

mer vana med köp över internet och de har således upplevt fördelar med köp online 

samt att de ser en lägre risk med att handla via e-handel (Montoya-Weiss m.fl., 2003). 

De konsumenter som handlar mer sällan via internet efterfrågar således ofta mer 

information eftersom ett onlineköp kan få dem att känna osäkerhet (Montoya-Weiss 

m.fl., 2003). Ruud m.fl. (2007) anser att internet ger kunder en möjlighet att jämföra 

olika e-handelssidor och att det därför är viktigt att e-handlarna tillgodoser kunderna 

med tillräcklig information för att tillgodose kundernas behov av produktinformation.  

 

Kunden söker ofta hjälp för att kunna identifiera och förklara de aspekter som måste 

beaktas hos den tilltänkta produkten innan ett köp, eftersom det finns många variabler 

som inte kan kontrolleras vid ett köp via internet (Xia & Sudharshan, 2002). Interaktion 

mellan säljare och konsument kan hjälpa kunden att få en fullständig och rätt 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996807700270
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996807700270
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996807700270


31 
 

information gällande produkten och på så sätt kan det hindra kunden från att fatta ett 

dåligt köpbeslut (Cook & Coupey, 1998). Efter köpet har genomförts utvärderar kunden 

köpet och kontrollerar om dennes behov har blivit uppfyllda (Cook & Coupey, 1998). 

Vid en positiv upplevelse av ett köp minskar osäkerheten kring att handla av samma e-

handelsföretag igen där positiva upplevelser innefattar bland annat monetära 

besparingar, tid, ökad kunskap och tillfredställelse av ett val och tvärtemot vid en 

negativ upplevelse ökar osäkerheten kring att handla av samma e-handelsföretag igen 

(Ruud m.fl., 2007 och Cook & Coupey, 1998). 

 

3.2.4 Förmånliga returpolicys 

När kunder köper produkter via en e-handelsbutik resulterar detta i att konsumenten har 

en begränsad kännedom om produkten tills att de har fått produkten i sina händer, vilket 

gör att ett distansköp blir mer riskfullt (Wood, 2001). Wood (2001) anser att e-

handelsföretagen kan minska denna risk genom att erbjuda en förmånlig returpolicy. 

Enligt Wood (2001) kan förmånliga returpolicys öka omsättningen eftersom det kan 

bidra till att kunder handlar mer, men om returnivån ökar anmärkningsvärt kommer 

vinsten att minska. Likaså anser Davis m.fl. (1998) att en förmånlig returpolicy kan leda 

till ett ökat antal returer för företagen eftersom sannolikheten att produkter som beställs 

har en större chans att de blir returnerade. Detta innebär att erbjudandet av förmånliga 

returpolicys är kostsamt för e-handelsföretagen och kan bidra till att kunder utnyttjar 

den kundservicen (Wood, 2001). Hess & Mayhew (1997) menar att e-handelsföretagen 

kan minska antalet returer genom en bättre uppföljning av de kunder och produkter som 

bidrar till höga returandelar. En förmånlig returpolicy innebär att risken för kunder blir 

mindre eftersom att det möjliggör att kunder kan vara mer flexibla vid inköp (Kahn 

m.fl., 1987). Många kunder värderar flexibilitet och väljer då det alternativ som 

möjliggör att de kan ångra sitt köp (Kahn m.fl., 1987). En strikt returpolicy gör att 

köpprocessen blir mindre flexibel för kunderna vilket gör att kunder mindre benägna att 

handla från ett e-handelsföretag som erbjuder detta eftersom att det förknippas med 

negativa känslor och en högre risk (Kahn m.fl., 1987). 

 

3.2.5  Kundtillfredsställelse 

Kundtillfredsställelse är en känsla som uppstår efter att kunden har exponerats för 

säljarens erbjudande och till vilken grad kunden blir tillfredsställd påverkas av de 

förväntningar som kunden hade innan köp samt en bedömning efter köpet (Söderlund, 

1997). Utkomsten av dessa två variabler formar kundtillfredsställelsen som är viktig för 

företagen att ha i åtanke när de utformar sitt erbjudande (Söderlund, 1997). Enligt 

Kotler & Armstrong (2009) inträffar kundtillfredsställelse när ett företag kan fullgöra 

sina skyldigheter inom alla delar av marknadsmixen: produkt, pris, promotion och plats 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996807700270
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på ett effektivt sätt. Plats inkluderar bland annat service av logistiktjänster (Kotler & 

Armstrong, 2009) såsom leverans och retur av varor (Lambert m.fl., 2000). Det finns 

minst fyra skäl till varför företag bör fokusera på denna logistikservice, där det första 

skälet är att nöjda kunder vanligtvis är lojala och gör upprepade köp (Lambert m.fl., 

2000). För det andra kan det vara upp till fem gånger så dyrt att attrahera en ny kund 

som det är att behålla en gammal, och det tredje skälet innebär att en missnöjd kund 

sannolikt delar sitt missnöje med andra (Lambert m.fl., 2000). För det fjärde är det mer 

lönsamt och lättare att öka sin försäljningsnivå genom att sälja större kvantiteter till 

befintliga kunder än vad det är att finna nya kunder (Lambert m.fl., 2000). 

 

Kundtillfredsställelsen påverkar kunders informationsspridning och lojalitet där en nöjd 

kund är benägen att tala gott om företaget för sina närstående och har en belägenhet att 

skapa lojalitet gentemot företaget genom att handla igen hos samma företag medan en 

missnöjd kund är benägen att göra motsatsen (Söderlund, 1997). E-handelsföretag som 

söker lojala kunder måste förstå hur konsumenterna utvärderar företagets service kring 

returhantering där en returhantering som är svår för konsumenterna eller är dåligt 

hanterad, kan öka en kunds negativa uppfattningar om företaget (Mollenkopf m.fl., 

2007). Däremot kan en väl utförd service bidra till skapandet av en förbättrad relation 

mellan partnerna (Mollenkopf m.fl., 2007), varför det är viktigt att företagen ser till att 

de på ett realistiskt sätt möter sina kunders förväntningar, samtidigt som de levererar det 

som parterna har kommit överens om (Söderlund, 1997). En väl utförd service bidrar till 

skapandet av ett starkt kundvärde, en ökad kundtillfredsställelse, en möjlighet att bygga 

relationer med kunden samt förhindrar att kunden returnerar köpet (Mollenkopf m.fl., 

2007), vilket leder till en ökad lönsamhet hos företag (Söderlund, 1997). 
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4. Empiri 

Nedan presenteras studiens empiriska material som består av information som har 

inhämtats från intervjuer med respondenter i form av en sakkunnig, en aktör, e-

handelsföretag samt kunder. Både e-handelsföretagen och kunderna har som tidigare 

nämnts fått fiktiva namn och presenteras med samma namn som påvisades i 

metodkapitlet. Empirikapitlet är en sammanställning av information som är uppdelad i 

två delar; ett företagsperspektiv och ett kundperspektiv.  

 

4.1 Företagsperspektiv 

Inom ramen för företagsperspektivet finns synpunkter från en sakkunnig och en aktör på 

marknaden representerade samt tre olika e-handelsföretag inom klädindustrin; Lilla 

företaget, Mellanföretaget och Stora företaget.  

 

4.1.1 Sakkunnig 

Den sakkunnige är Mikael Sandström som är ordförande för Svensk Handel Stil och för 

Svenska Moderådet, VD för klädföretaget Sandströms samt vice ordförande för den 

Europeiska Textilhandlarorganisationen AEDT. 

 

4.1.1.1 Branschen  

Sandström menar att e-handelsföretag inom klädbranschen i Sverige idag befinner sig i 

en tillväxtfas där företagen jagar mar nadsande ar. Det p g r ett “chic en race” som ti   

slut kommer resultera i att kunder kommer likställa fria returer som en standard. 

Sandström vill påpeka att detta kan bli riskabelt för e-handelsföretagen i framtiden 

eftersom att han inte kan se hur företag skall kunna vara lönsamma i detta “chic en 

race”. Genom att se e tera  under utifr n   p eteenden och identifiera de   nsamma 

kunderna och fokusera marknadsföring och erbjudanden till denna kundgrupp tror 

Sandström att företag skulle kunna möta problematiken. Att företag inte försöker 

förhindra returer och likställer fria returer med kundservice är problematiskt:  

 

“Min enk a u  fattnin   r att  an  åste  a ner returerna för att få  e  

allting till slut. Man kan inte ha höga returkostnader och lägre priser 

och tro att man kan tjäna pengar”. 

 

– Mikael Sandström (2015.03.13) 
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Sandström berättar att det e-handelsföretag som är mest lönsamt i Sverige är ett företag 

som inte erbjuder fria returer och har den äldre kvinnan som målgrupp, vilket 

Sandström anser är ett bra exempel på att företag inte behöver erbjuda fria returer för att 

vara konkurrenskraftiga på marknaden. Sandström hänvisar till att vissa e-

handelsföretagare anser att de tjänar på att erbjuda fria returer, vilket Sandström menar 

att de förmodligen endast kan göra kortsiktigt och att det inte är hållbart på lång sikt. 

Sandström ställer sig även frågande till de som anser att de kunder som handlar mest är 

de som är mest lönsamma eftersom att han anser att de kunderna kanske handlar mycket 

men att nettoresultatet i slutändan är negativt annars hade e-handelsföretagen idag varit 

lönsamma. 

 

4.1.1.2 Returkostnader  

Sandström hänvisar till returandelar som i regel uppgår till mellan 40-60 procent i 

klädbranschen och att returandelen är stigande. Sandström menar att det blir ett extra 

stort problem med returer för e-handelsföretag i klädbranschen med anledning till 

svårighet att hitta rätt storlek och passform. Vidare hävdar Sandström att det är vanligt 

att e-handelsföretag inte räknar med returer i de redovisade omsättningarna, utan att de 

endast räknar med vad de har sålt. Med returer på 40-60 procent blir det därför ofta 

missvisande omsättningar inom branschen. Sandström framför även att en förklaring till 

den försämrade omsättningen för e-handelsföretag i klädbranschen i januari 2015 

förmodligen berodde på just ökade returer efter ett uppsving av försäljningen i 

december månad. 

 

4.1.1.3 Kundservice 

Fria returer är en service som företag oftast inte bör erbjuda sina kunder eftersom ett 

företag inte kan ha högre kostnader än intäkter, vilket Sandström menar att en fri 

returservice kan ge upphov till. Sandström gör en jämförelse med bilindustrin och säger 

att ett bilföretag inte kan ge gratis bilservice, lika lite kan ett klädföretag ge denna 

service gratis. Dessutom anser Sandström att företagen bör fokusera på att hantera 

returer på ett bättre sätt än vad e-handelsföretag i klädbranschen tillämpar idag. Företag 

som vill erbjuda service till kunder bör istället göra tvärtom; erbjuda rabatt till de 

kunder som köper rätt och inte returnerar något efter köp. Sandström nämner H & M 

som ett bra exempel eftersom företaget brukar erbjuda tidsbegränsade erbjudanden till 

specifi a  under s som ”den h r vec an er  uder vi dig fri fra t”.  

 

4.1.2 Aktör 

Aktören är Gustaf Tunhammar, VD och grundare av systemet Virtusize. Virtusize är ett 

storlekssystem som hjälper kunder att hitta rätt storlek på internet genom att jämföra 

storleksmått på sina favoritplagg med kläder i onlinebutiker.  



35 
 

 

4.1.2.1 Branschen  

Tunhammar påpekar att det fortfarande är en ung bransch med låga etableringshinder 

men att de flesta lösningar för att minska returer är dyra för företagen och att 

slutresultatet av minskningar av returer är för lågt för att de vill göra dessa 

investeringar. Även om klädbranschen inom e-handel är en omogen bransch kommer 

snart investerarna att kräva lönsamhet och avkastning, vilket inte är möjligt om man har 

över 30 procent i returandel. Detta i sin tur skapar en press på e-handelsföretagen som 

då måste försöka få ner sina returer. Tunhammar anser att om ingenting görs kommer 

trenden med ökade returer även att fortsätta framöver. Eftersom det är en hård 

konkurrens idag måste företagen arbeta mer för att få ner returerna och det kräver 

insatser från e-handelsföretagen själva för att lösa problemet. 

 

4.1.2.2 Returkostnader  

Tunhammar menar att idag är det viktigare för e-handelsföretagen att mäta sina 

nyckeltal i försäljningsökningar än att beräkna returer. Emellertid håller detta på att 

ändras eftersom beräkningar av returandelar blir alltmer prioriterade för företagen. En 

retur kostar i snitt   € och i Sverige returneras i snitt var tred e produ t som s   s, vilket 

innebär att vid varje utskickad produkt är returkostnaden en tred ede  av   €, s  edes 

 ostar den f rv ntade returen ungef r 7€; ca 7  SEK f r var e produ t som säljs och 

skickas iväg från företag. I Sverige ligger returandelen idag i genomsnitt på 30 procent, 

dock är returandelen något som ökar hela tiden, exempelvis år 2011 låg returandelen på 

20 procent. 

 

4.1.2.3 Kundservice  

Tunhammar uppger att en stor anledning till varför kunder avstår från köp är att de är 

osäkra på om klädesplagget kommer att passa, vilket gör att företag måste erbjuda en 

bra kundupplevelse i syfte att få kunden att känna sig trygg. Därför är det viktigt för 

företagen att skapa en bra kundupplevelse för kunden så att denne kan känna en 

trygghet att genomföra sitt köp, vilket kommer innebära att företaget kan öka sin 

försäljning. 
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4.1.3 Lilla företaget 

Nedan presenteras information från det lilla företaget. 

 

Tabell 4: Lilla företagets köp- och returpolicy 

 

 

4.1.3.1 Returhantering  

Företaget erbjuder fri frakt och fria returer (tabell 4), eftersom att de likställer dessa 

element som en del av deras kundservice. Företaget berättar att de skickar med en 

förbetald retursedel i samma paket som den beställda varan. Vid retur klistrar kunden på 

retursedeln på samma paket och skicka det sedan iväg med posten. På retursedeln skall 

kundens kontaktuppgifter och villkoren för kundens rättigheter vid en retur framgå, som 

exempelvis att varan skall vara i originalskick. Kunden skall fylla i orsaker till 

returneringen och får då fylla i siffror som fungerar som koder för olika anledningar till 

returnering. Kunderna behöver inte meddela företaget vid en retur utan det får det lilla 

företaget reda på när returen har kommit till företaget. När företaget tar emot returer 

packas plaggen upp och stäms av mot retursedeln för en kontroll av information. 

Därefter inspekteras plaggen för granskning om de är hela och rena och för att se om det 

är i originalskick eller ej. Efter att varorna har godkänts läggs de manuellt in i företagets 

ordersystem för att återintroducera varorna i webbshoppen igen. Därefter justeras 

betalningen till kunden via de tre betalningsmedlen som företaget erbjuder sina kunder.  
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4.1.3.2 Returkostnader  

Det lilla företaget uppger att deras returandel ligger på cirka 30 procent och 

returandelen skiljer sig beroende på olika typer av klädesplagg samt säsong. Dessutom 

ökar det lilla företagets returandel vid kroppsnära plagg. Företaget ägnar en till två 

timmar om dagen åt att hantera returer och detta är en tid som de ämnar att minska. Vid 

returtoppar måste företaget använda extra bemanning för att klara av det medförande 

extraarbetet. Då företaget inte uppnår lönsamhet försöker de arbeta med att effektivisera 

verksamheten och identifiera onödiga kostnader och dra ner på dessa, vilket exempelvis 

innefattar returhanteringskostnaden.  

 

4.1.3.5 Returorsaker  

Företaget yttrar att deras kunder oftast returnerar på grund av storleksavvikelser. 

Respondenten säger att det är vanligt att kunderna köper fel storlek eftersom företaget 

erbjuder olika varumärken med franska, italienska, amerikanska och andra europeiska 

storlekar som alla skiljer sig åt. Företaget uppger att det är svårt för kunden att hitta rätt 

storlek även om företaget beskriver klädesplaggen på hemsidan. För att kunder ska få en 

så rättvis bild och information som möjligt om plaggen justerar företaget kontinuerligt 

produktbeskrivningen. På företaget har inköpsavdelningen, fotografen och order- och 

returansvarige ett nära samarbete vilket innebär att alla har kunskap om returorsakerna 

och arbetar tillsammans för att minska dessa. Det kan bland annat innebära att de ändrar 

produktinformationen på hemsidan om exempelvis kunder har uppgett att klädesplagget 

är liten i storleken. Vid tillfällen då kunder anser att plagget inte ser ut som på bilden så 

kan företaget fotografera om plagget för att visa en mer rättvis bild. Företaget ämnar 

implementera andra lösningar i framtiden, såsom storlekssystem, för att underlätta för 

deras kunder att köpa rätt vara. 

 

4.1.3.6 Produktinformation  

Det lilla företaget presenterar sina klädesplagg på hemsidan med bilder och 

produktbeskrivningar. Kunderna kan också ta hjälp av en standardiserad storleksguide 

för att hitta rätt storlek. Företaget berättar att de endast använder sig av en fotomodell 

och att de brukar utgå från henne vid upplysningar om huruvida plagget sitter tajt, 

normalt eller större. Företaget berättar att de ämnar att mäta plaggen mer noggrant för 

att ge bättre information till sina kunder men att de inte vet hur denna process skall gå 

till. Det finns en osäkerhet om det är personalen som packar upp klädesplaggen som 

skall mäta dem eller om det är inköpsassistenten som skall göra det. Utförligare 

storleksinformation efterfrågas ofta av företagets kunder och det ligger på 

prioriteringslistan att ge bättre upplysningar om detta inom kort. Emellertid berättar 

respondenten att det kommer vara tidskrävande då det är en besvärlig process att 

standardisera 120-150 stycken varumärken: 
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              “…  i kommer behöva mäta vardera plagg för det tror vi kommer  

                   göra att returerna minskar. Även om det kostar tid och pengar att göra 

               det kommer det att gå jämt ut och snarare spara tid i slutändan.” 

 

 – Respondent, Lilla Företaget (2015.03.10) 

                             

Företaget anser att de skulle kunna få ner returandelen med 10 procent genom att 

implementera bättre storleksinformation. Dock kommer det fortfarande förekomma att 

kunderna returnerar på grund av andra anledningar som inte är storlek- eller 

passformsrelaterade. 

 

4.1.3.3 Kundservice  

Företaget erbjuder fria returer även vid realisationer vilket företaget har fått positiv 

feedback från sina kunder, eftersom många kunder inte förväntar sig att de ska erhålla 

fri returer när företaget har rea. Anledningen till att företaget erbjuder fria returer är för 

att de vill erbjuda en hög service och att det ska vara smidigt och lätt att ångra sitt köp. 

De eftersträvar 1-3 dagars frakt och 90 procent av kunderna får sin order redan dagen 

efter. Företaget anser att den fria returpolicyn i många fall är avgörande om kunder 

lägger en order eller inte vilket innebär att om företaget inte hade erbjudit denna service 

skulle många kunder avstå sitt köp. Respondenten berättar att företaget har en 

kontinuerlig diskussion angående kundservice och kopplar ofta den till vad kunderna 

har givit för feedback till företaget. Sedan agerar företaget utefter den informationen för 

att förbättra kundservicen. 

 

4.1.3.4 Kundsegmentering  

Företaget berättar att de känner igen vissa kunder som returnerar oftare än andra kunder 

men att de inte tar hänsyn till detta. Den enda kunduppdelningen som de gör är mellan 

svenska och norska kunder eftersom de norska kundernas returprocess är mer 

komplicerad och dyrare. De norska kunderna är uppskattade eftersom de är mer 

benägna att behålla beställda produkter och de har en låg returandel i förhållande till de 

svenska kunderna. Anledningen är oviss men tros kunna bero på att de norska kunderna 

upplever att returprocessen är mer komplicerad eftersom att de måste meddela företaget 

innan de skickar tillbaka produkterna, vilket inte de svenska kunderna behöver göra.  

Företaget uppger att de inte har problem med kunder som överutnyttjar deras fria 

returpolicy genom att beställa flera storlekar av samma plagg eftersom att det är en 

sådan liten andel som gör detta. Respondenten menar att detta kan bero på att de har en 

hög prisklass på sina kläder vilket innebär att deras kunder inte vill göra så stora 

penningutlägg.  
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4.1.4 Mellanföretaget 

Nedan presenteras information från mellanföretaget.  

 

Tabell 5: Mellanföretagets köp- och returpolicy 

 

 

4.1.4.1 Returhantering 

Företaget har sedan sin verksamhetsstart erbjudit sina kunder fri frakt och fria returer 

(tabell 5) utan några minimibelopp som motkrav och gäller oavsett om ordern levereras 

med pallgods eller till brevlåda. Vid returprocessen får kunden retursedeln i paketet som 

produkten har levererats i. Vidare fyller kunden i retursedeln med information om 

returorsak vilket innefattar en sifferkod sedan skickar kunden tillbaka paketet via ett 

postombud. Vid behov kan kunderna kontakta kundservice för en dialog gällande byten, 

reklamation och övriga frågor. Företaget får kunskap om returen när produkten 

återkommer till centrallagret. Där utvärderar företaget produkten för att bestämma om 

varan skall reintroduceras i försäljningssortimentet eller ej. Målet med returhanteringen 

är att kunden ska vara nöjd samtidigt som företaget skall tillämpa en effektiv 

returhantering vilket innebär att företaget skall reintroducera en vara i lagret så fort som 

möjligt och se till att alla transaktioner kring ordern skall ske så smidigt som möjligt.  

 

4.1.4.2 Returkostnader 

Företaget uppger att de har en generell returandel som ligger mellan 15-22 procent. Då 

företaget bedriver verksamhet i olika länder med olika mognadsgrad är det svårt att 
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uppge en exakt siffra. Dessutom beräknas alla olika varianter på returer in i den siffran; 

byten, reklamationer eller återköp. Företaget är medveten att en retur innebär en högre 

kostnad än en icke-retur eftersom det innebär en dyrare hantering med sämre 

effektivitet. Det är många olika kostnader och steg som ingår i processen vid behandling 

av returer såsom frakt- och hanteringskostnad som går via returavdelningen, 

ekonomiavdelningen och kundtjänsten, vilket innebär att det är besvärligt att fastställa 

en specifik kostnad beroende på vilka av dessa avdelningar en produkt genomgår. 

Respondenten berättar att företaget kontinuerligt jämför returandelen med 

försäljningsvolymen för att kontrollera att returandelen inte blir för hög. Företaget har 

returandelen och servicegraden medräknade i deras kalkyler för att på sikt uppnå 

lönsamhet. Då företaget vill vara en trovärdig aktör och ge kunden en trygghet vill de 

erbjuda fria returer även om det är kostsamt:  

 

“I  år  rans    r  et s årt att   i  önsa ,  et  r en ut anin  såk art o   

det gäller att matcha kostnader med intäkter och få någonting över på 

 en sista ra en”  

                                                                      – Respondent, Mellanföretaget (2015.03.20)  

 

4.1.4.5 Returorsaker 

Företaget berättar att de vanligaste returorsakerna är storleksavvikelser, 

passformsproblem och/eller att kundens förväntningar inte infrias. Företaget försöker 

förhindra returer genom att ha en tillgänglig kundtjänst och genom att presentera så 

mycket relevant information som möjligt om produkterna samt delge omdömen från 

andra kunder på hemsidan.  

 

4.1.4.6 Produktinformation  

Företaget presenterar sina produkter på hemsidan genom bilder på klädesplaggen genom 

fysiska modeller samt med produktbeskrivningar gällande exempelvis storlek, passform 

och färg. De arbetar kontinuerligt med uppdatering av information och beskrivningar av 

produkterna på hemsidan och berättar vidare att de försöker bli bättre med 

storlekssystem. Kunder som har handlat varor har möjlighet att lämna omdömen och 

rekommendationer som skickas in till företaget. Då en produkt har fått liknande 

omdömen och kritik uppdaterar företaget produktbeskrivningen med detta vilket 

exempelvis kan inträffa om många kunder anser att en jacka är liten i storleken. Detta 

gör företaget för att inge ett ökat förtroende för kunder vid köpbeslutet.  

 

I dagsläget delger inte mellanföretaget information om vad modellerna på bilderna bär 

för storlek men menar att det kan komma att implementeras i framtiden. Företaget anser 

att ge utförligare beskrivningar av produkter är något som kontinuerligt bör förbättras 
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och det är något som prioriteras i framtiden. Företaget har ingen storleksguide 

presenterad på hemsidan. Respondenten menar att implementation av en guide kräver 

mycket arbete då de erbjuder många olika varumärken i sitt sortiment vilket innebär att 

de är beroende av information från leverantörer, vilket även innebär att företaget inte 

mäter sina produkter själva.   

 

4.1.4.3 Kundservice 

Företaget anser att det är många aspekter som bidrar till att de kan likställa 

returhanteringen som en kundservice. Respondenten anser att fria returer skapar en 

trygghet för kunden och en möjlighet att prova och jämföra storlekar av kläder i en 

hemmamiljö. En enkel returprocess är viktig för att kunna erbjuda en bra service, vilket 

företaget eftersträvar. Returvillkoren skall vara i förmån för kunden. Mellanföretaget 

erbjuder kunden att behålla produkter hemma i 30 dagar och om de väljer att betala via 

faktura behöver kunder inte göra penningutlägg för produkter de inte vill behålla. 

Mellanföretaget berättar att de hanterar varje kundärende unikt, vilket exempelvis 

innebär att de inte använder standardiserade svarsmallar om kunder skickar mail till 

kundservice angående returer, vilket företaget anser är viktigt eftersom kunden då får en 

direkt kommunikation med företaget och svar på just dennes unika fråga.  

 

Mellanföretaget anser att fria returer är viktigt att erbjuda eftersom de tror att det ökar 

chansen att kunden ska avsluta sitt köp och inte avbryta för att man inte känner sig 

trygg. Enkelhet och bekvämlighet är nyckelord tillsammans med service. Företaget 

hävdar att det finns möjlighet att skapa konkurrensfördelar då kunden exempelvis inte 

behöver vara lika osäker på; passform, färg eller storlek, eftersom kunden alltid har rätt 

att returnera varan.   

 

4.1.4.4 Kundsegmentering 

Företaget arbetar i dagsläget ej med kundanpassade returer. Målsättningen för 

mellanföretaget är dock att returhanteringen skall vara så kundanpassad som möjligt, 

vilket innebär att företaget ska tillgodose olika kunders behov för att skapa en möjlighet 

att alla kunder ska vara nöjda. Exempelvis väljer företaget att se alla kunder som 

framtida potentiella kunder, även de som returnerar hela ordar och inte behåller ett enda 

plagg, vilka företaget skickar en rabattkod till som ett incitament att välkomna dem 

tillbaka. Företaget har identifierat olika kundbeteenden i samband med returhanteringen. 

Respondenten berättar att återkommande kunder som handlar oftare köper fler 

produkter och även returnerar mer än de kunder som handlar mer sällan. En bra kund 

kan alltså returnera och genomföra en del återköp:  
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“Vi ser o kså att  e kun erna so   an  ar  y ket  r   en  e kun erna 

som returnerar mycket. Sedan finns det de som handlar 10 saker och 

returnerar 10 saker,  en  e  r  anska få.” 

 

                                                                      – Respondent, Mellanföretaget (2015.04.20)  

 

4.1.5 Stora företaget  

Nedan presenteras information från det stora företaget.  

 

Tabell 6: Stora företagets köp- och returpolicy

 

 

4.1.5.1 Returhantering  

Det stora företaget anser att returhanteringen är en del av deras värdekedja. 

Anledningen till att företaget inte erbjuder sina kunder fria returer beror på att 

värdekedjan måste säkras. Då företaget har en liten försäljningsmarginal blir varje steg i 

försäljningen avgörande för att uppnå lönsamhet. Företaget anser att det är bra att vara 

kundvänlig, men för att vara det är det nödvändigt att kunna få betalt för det, antingen 

via varupriset eller via priset på tjänster såsom returhantering. Företaget hävdar att även 
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om de inte erbjuder sina kunder fria returer (se tabell 6) lockar de kunderna med 

attraktiva modekollektioner som är presenterade på ett inspirerande sätt.  

 

Kunderna som returnerar tillhandahåller en retursedel direkt ur paketet som har skickats 

från företaget. Kunderna uppmanas att skriva en returkod för att specificera anledningen 

till varför kunden väljer att skicka tillbaka varan. Kunderna sänder returen tillbaka till 

centrallagret som är beläget i Västra Götaland och därefter skickas returen till 

Stockholm för att fraktas vidare med båt till ett mellanlager i Estland. I mellanlagret 

hanteras produkterna vilket innebär att varorna identifieras och stäms av med kundens 

olika behov såsom; återbetalning, byte eller återlämning. Därefter registreras all 

information som man fått från kunden gällande returanledningar vilket företaget 

omedelbart börjar nyttja. Om den returnerade produkten inte är defekt så reintroduceras 

den till försäljning genom ompaketering för att sedan sändas tillbaka, via samma 

process som innan, till slutdestinationen centrallagret i Västra Götaland. Vid defekter 

reintoduceras inte produkten till försäljning utan skickas då normalt vidare för 

partiförsäljning. 

 

4.1.5.2 Returkostnader  

Företaget uppger att de har olika returkostnader beroende på val av kalkyleringsmetod 

men generellt sett räknar koncernen med att en retur kostar 60 kronor. Det stora 

företaget uppger att de genomsnittliga returkostnaderna för alla dotterbolagen uppgår till 

21 procent av vinstmarginalen. Företaget hävdar att returandelen är olika beroende på 

vilket företag i koncernen som avses. Exempelvis berättar respondenten att ett av 

bolagen har en högre returandel än övriga bolag där anledningarna är att detta bolag har 

en yngre målgrupp, säljer kläder med en högre modegrad och har kollektioner med en 

mer precis passform. Företaget anser att det är viktigt att hitta en balans mellan intäkter 

och kostnader och att de kontinuerligt kontrollerar de poster som påverkar 

returkostnaderna. Exempelvis är den främsta anledningen till att företaget har valt att ha 

sitt mellanlager i Estland, dit returer skickas och administreras är att det är lägre löner 

där än i Sverige.  

Företaget anser att returer är ett hjälpmedel för att kunna inhämta viktigt information 

från sina kunder, vilket företaget eftersträvar eftersom de tar tillvara på all information 

som kunderna återger vid en retur. Dock vore det önskvärt att alla produkter som man 

sände ut var perfekta och stämde överens med förväntningarna och passade, vilket även 

skulle bidra till en ökad lönsamhet. Respondenten hävdar vidare att det är viktigt att 

försöka hålla returnivåerna inom en rimlig nivå och vid väldigt höga returer är det 

viktigt att hitta orsakerna till dessa. Företaget anser att returer är en naturlig del av 

köpprocessen via en e-handel och säger vidare att: 
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“En distanshan e  utan returer fun erar inte” 

 

– Respondent, Stora Företaget (2015.02.17) 

 

4.1.5.5 Returorsaker  

De vanligaste anledningarna till returer är storlek- och passformsrelaterade problem. 

Företaget anser dessutom att problem uppstår när det sker förändringar i trender såsom 

ett mer kroppsnära mode, vilket påverkar returandelen i hög grad då det blir svårare för 

kunderna att hitta en passande storlek. Dessutom händer det att kundernas egen 

kroppsuppfattning inte heller stämmer överens med standardstorleken i kläderna och att 

det även då resulterar i att kunderna köper fel storlek. 

 

4.1.5.6 Produktinformation  

Företaget presenterar sina produkter med hjälp av bilder, produktbeskrivningar, en 

standardiserad storleksguide samt genom en kommentatorsfunktion. 

Kommentatorsfunktionen innebär att tidigare konsumenter kan ge feedback på hur väl 

produkten stämde överens med preferenser såsom storleken, färg, design och passform.  

Den standardiserade storleksguiden stämmer ibland inte eftersom företaget erbjuder 

externa varumärken vars mått kan avvika från storleksguiden, vilket inte de 

egenproducerade varorna gör. Detta innebär att det kan vara svårt att på ett tydligt sätt 

kommunicera de olika produkterna till kunderna eftersom de är gjorda utefter olika 

måttenheter. Företaget försöker hitta storleksverktyg som kan lösa osäkerhet vid 

onlineköp för deras kunder men att det är svårt eftersom de inte endast erbjuder sitt eget 

varumärke. Detta är dock inte en möjlighet då kunder efterfrågar ett brett utbud från 

många olika varumärken. Emellertid vill kunderna samtidigt ha tillgänglighet av 

information angående storlek och passform, vilket då blir problematiskt.  

 

4.1.5.3 Kundservice  

Det stora företaget berättar att de har en kvalitetsavdelning som inhämtar kunskap om 

returkoder samt returinformation och skickar vidare informationen till ansvariga på 

inköpsavdelningen samt designers för att förbättra service kring returer. Kontinuerligt 

kontrolleras en lista för de plagg med flest returer för att reda ut returorsaker, vilka inte 

alltid är uppenbara. Respondenten beskriver en situation när företaget fick väldigt höga 

returer på en produkt och företaget förstod inte varför förrän de tittade på hur den var 

fotograferad, den var fotograferad mot en mörk bakgrund, vilket gjorde att kunderna 

inte kunde se att produkten var transparent: 
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“... det  ar in et fe   å  ro ukten,  en för  ntan  ar ska a   å ett fe akti t s tt.” 

                

– Respondent, Stora Företaget (2015.02.17) 

 

De produkter som returneras mycket försöker företaget utveckla så att de blir mer 

anpassade till vad kunderna förväntar sig genom att ändra beskrivningar eller bilder. 

Företaget återanvänder den information som kunderna delger i returprocessen. 

Dessutom har det hänt att företaget har ringt upp kunder när returorsaken inte har varit 

tydlig för att inhämta mer kunskap om returen. 

 

“Ju  er kun en  i    er tta  arför,  esto   ttre för oss.” 

 

– Respondent, Stora Företaget (2015.02.17) 

 

Respondenten menar att kunder som handlar via internet skall ha samma chans att prova 

kläder som när de handlar i en fysisk butik och att köpprocessen inte är avslutad förrän 

kunden kan bedöma om produkten lever upp till kundens förväntningar. Företaget anser 

att förväntningar skapas i kommunikationen mellan företaget och kunden och uppfylls 

när företaget levererar produkten till kunden. Vidare anser företaget att det är viktigt att 

berätta vilken returrätt som kunderna har eftersom att det ofta finns en osäkerhet när 

man handlar online som kan bidra till att kunderna väljer att inte slutföra köpet. Därför 

är det viktigt att finns tillräckligt med information på hemsidan och en tillgänglig 

kundtjänst.  

 

4.1.5.4 Kundsegmentering  

Det stora företaget arbetar inte med en kundsegmenterad returhantering. Företaget 

uppger att de vill ha nöjda och lönsamma kunder och att de därför inte väljer att 

särbehandla kunder som har extremt höga returnivåer. Alla kunder har alltid rätt att 

handla hos dem men företaget marknadsför sig inte till alla kunder då företaget tar 

hänsyn till kundernas returhistorik när de utformar kundspecifika erbjudanden, där 

kunderna som har en hög returandel inte får ta del av dessa erbjudanden. 

 

Företaget uppger att ett köpbeteende som innefattar att beställa ett specifikt klädesplagg 

i olika storlek med vetskap om att kunden ska returnera de som inte passar är väldigt 

ovanligt hos deras kunder och när företaget undersökte detta var det nästintill 

försvinnande litet. Dessutom menar företaget att det är svårt att utvärdera dessa köp då 

företaget inte kan veta om den som beställer ämnar att använda produkten. Företaget 

anser att de kunder som returnerar en normal mängd produkter och som inte utnyttjar 
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systemet borde erhålla fria returer, dock är detta inte möjligt att erbjuda med den 

nuvarande returandelen. De kunder som sätter i system att skicka tillbaka kläder bör då 

också vara med och bära en del av returkostnaden. Intervjupersonen hävdar:  

 

“Vi  ör in et akti t ar ete  e   et (ö erutnytt an e a  returer förf. 

anm.), utan vi accepterar att kunden beställer det kunden vill ha. Om det 

sku  e   i ett  ro  e  så sku  e  an kanske få fun era  å  et.” 

     

 – Respondent, Stora Företaget (15.02.17) 

 

 

4.2 Kundperspektiv  

Nedan presenteras den information som kunderna har återberättat i de kvalitativa 

intervjuer som har utförts.  

 

4.2.1 Returprocessen  

Många kunder (A, E, F, H, I, J, L, N, M) beskriver returprocessen likvärdigt; de 

returnerar i samma kartong eller påse som de fått varorna i, sedan tejpar de paketet och 

sätter på returetiketten som då är ifylld av kunden själv med den information som 

företaget efterfrågar. De flesta av kunderna (A, C, E, G, I, J, M, O) har upplevt att 

returprocessen fungerar relativt enkel och smidig. Kund J säger att hon alltid får 

returnera vid varje process och att det brukar fungera bra. Kläder och skor returnerar 

hon i samma kartonger eller påsar som varorna kommer i och hon brukar vara noggrann 

vid ompaketeringen för att minimera risken för skador som skulle kunna uppstå vid 

leveransen tillbaka till företaget.  

 

Ibland måste kunden registrera returen eller skriva ut retursedeln från företagets 

hemsida, vilket en del kunder (A, D, F, H, J, N, O) anser är en jobbig process, vilket 

kund N berättar var fallet när hon beställde fem vinterjackor. Då hon var tvungen att 

skriva ut retursedeln från företagets hemsida, vilket var en process som kund N ansåg 

var onödigt och hon undrade varför inte företaget kunde ha sänt med retursedeln i 

ordern. Kund J berättar att hon i de flesta fall fått en retursedel med i ordern som hon 

har beställt, men att i vissa fall har hon varit tvungen att själv skriva ut en retursedel 

från företagets hemsida, vilket hon anser är krångligt.  

 

Kunderna A, O, I och J upplever att deras returprocess var dålig eftersom de var 

tvungna att skriva ut returlappen själv från företagets hemsida och att de anser att 

företaget lika gärna kunde ha skickat med returlappen direkt vid ordern. Kund L hävdar 



47 
 

att e-handelsföretaget Zoovillage som han beställde ifrån, gjorde returprocessen 

medvetet krånglig för att få kunder att strunta i att skicka tillbaka produkter. Han 

berättar att han fick skriva ut retursedeln själv, vilket var besvärligt. Vidare skickade 

han tillbaka två produkter och fick inte lägga produkterna i samma paket vilket innebar 

att han var tvungen att betala returavgift för båda paketen. Kund L meddelar att han inte 

tänker handla från företaget igen, men att han har hittat ett annat företag; Sportamore, 

vilka han mer än gärna beställer ifrån. Företaget erbjuder fria returer och en enklare 

returprocess som kräver mindre tid än det tidigare nämnda företaget. Kund M berättar 

om en gång när hon hade handlat 25 plagg och skulle skicka tillbaka 20 stycken så 

fanns det inte tillräckligt med utrymme för att anteckna alla returer, vilket hon tyckte 

var irriterande. Att vänta på pengarna som man lagt ut skall komma in på kontot efter 

man har returnerat varor är någonting som vissa kunder (A, C, B, D, E, G) även anser 

kan skapa negativa returupplevelser.  

 

Många kunder (A, B, E, I, J, L, M, O) hade negativa uppfattningar om en eller flera 

returprocesser som de har gått igenom. Kund A berättar att hon upplever att leveransen 

till henne oftast går fort men att processen vid en returnering oftast går långsam, vilket 

hon anser är dåligt då hon förväntar sig att det skall vara samma tidsperiod på 

hanteringen av de båda processerna. Kund B säger att informationen på företagets 

hemsida vad bristfällig och att de inte heller erbjöd någon form av kundservice. När han 

insåg att han var tvungen att betala en stor summa pengar för att skicka tillbaka en jacka 

fanns det ingen han kunde kontakta för att ifrågasätta detta, vilket försvårade hans 

returprocess. Kund E berättade att för att returnera hos vissa företag måste man ringa till 

kundtjänst för att meddela att man skall returnera och att det känns onödigt. Hon tror 

även att anledningen till att vissa företag kräver att man skall ringa deras kundtjänst och 

meddela returen innan man skickar tillbaka en vara är för att företagen skall göra 

returprocessen svårare för kunderna och därigenom få kunder att strunta i att skicka 

tillbaka produkter. Kund E berättar vidare att hon upplever detta som dålig kundservice 

och hon förväntar sig att företagen gör det så lätt som möjligt för sina kunder vid en 

returnering. 

 

Dåliga köp- och returprocesser kan bidra till att vissa kunder (B, E, H, L) avstår 

framtida köp. Kund E berättar att efter ett köp av en illasittande festklänning som var 

krånglig att returnera köper inte kunden längre något spektakulärt eller utsvävande på 

internet utan köper endast standardprodukter. En del kunder (A, C, D, E, G, F) 

efterfrågar mer information från företagen efter att de har skickat tillbaka paketet till 

företagen. Kund D anser att det vore bra om kunden skulle få ett bekräftelsemail när 

företaget har mottagit returen. Kunderna (B, E, G, H, K, O) berättar att det är viktigt att 

företagen har tillräckligt med information om returvillkoren på hemsidan. Vissa kunder 
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(C, E, G, H, K, L, N) brukar kontrollera returvillkoren innan köp medan en del kunder 

(B, I, J, M) inte gör det. Kund O berättar att eftersom att det är riskfyllt att handla kläder 

online anser han att det är extra viktigt med information om hur returprocessen går till. 

Kund E berättar att det är många företag som erbjuder fri frakt och fri retur men att de 

ist   et har ”do da avgifter” som de kallar för hanteringsavgifter, vilket hon inte gillar 

eftersom att företagen oftast inte har specificerat denna kostnad i ordern utan hon får 

information om denna avgift först när hon har fått fakturan ett par veckor senare. Hon 

menar att hon då hellre skulle betala en frakt- eller returkostnad för dessa pengar istället 

och att detta ska stå tydligt på företagens hemsida. 

 

4.2.2 Returorsaker  

Den vanligaste anledningen till returer är storleksavvikelser, vilket alla kunder (A-O) 

uppgav som den främsta returorsaken. Kund A berättar att hon aldrig har behövt skicka 

tillbaka en vara som har varit trasig eller att det har varit fel på själva produkten. Kund 

E berättar att det är svårt att hitta rätt storlek eftersom att olika e-handelsbutikerna idag 

har många olika varumärken vars storlekar skiljer sig mycket åt: 

  

“... om man har large hos det ena märket och en annan storlek hos det 

andra varumärket så blir man tvungen att returnera, just eftersom 

storleken skiljer sig åt och då blir det alltid något fe .” 

 

                                        – Kund E (2015.02.11) 

 

Dessutom berättade många kunder (A, C, E, F, G, I, M, N, O) att problem med 

passformen är vanligt och att det är svårt att avgöra på förhand om plagget kommer att 

passa. Kund A berättar att passformen inte har stämt överens med hur kläderna beskrivs 

eller hur de sitter på modellerna i jämförelse med hur kläderna sitter på hennes egen 

kropp, vilket hon tycker är problematiskt när man handlar via internet.  

 

Att kläder inte lever upp till förväntningar är också en returorsak vilket kunderna (E, F, 

G, K) intygar. Dessutom är bristfällig information också en anledning till att en del 

kunder (B, G, K, L,) väljer att returnera. Kund L berättar att informationen gällande 

klädesplagget han beställde var bristfälligt eftersom det inte stod beskrivet att 

träningsbyxorna som han köpte var fodrade vilket han inte var ute efter och därför 

returnerade han dessa byxor. Kund K beskriver hur färgen på en jacka som hon 

beställde inte var vad hon hade förväntat sig och att pälskragen såg finare ut på bilden 

än vad den gjorde i verkligheten. Kund B beskriver hur han fick returnera och byta en 

jacka på grund av att storleken var liten. Han upplevde att storleksinformationen på 

hemsidan inte var tillräcklig eftersom han inte lyckades beställa rätt produkt. Han 
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berättar också att han har högre krav på dyrare produkter och att han är mer belägen att 

skicka tillbaka dessa om inte de lever upp till förväntningarna även om det tar en del tid.  

4.2.4 Information och hjälpmedelsanvändning  

En del kunder (C, E, G, H, I, K) berättar att de ibland använder storlekstabellerna för att 

hitta rätt storlek. Kund C berättar att hon gärna dubbelkollar med storlekstabellen 

eftersom att det är en gammal vana som sitter i sedan tiden som hon handlade via 

postorder. Kund K säger att hon tidigare inte har använt sig av storleksguiden men efter 

flera felköp valde hon att använda sig av storleksguiden och var då relativt nöjd med 

storleken på plagget hon köpte. En del kunder (B, H, I, J, L, O) berättar att de har använt 

sig av storleksguiden men att det ändå har resulterat i fel storlek vid köp. Kund O säger 

att han har använt sig av storleksguiden och att det inte fungerade och att han då 

behövde skicka tillbaka ändå. Han säger vidare att:  

 

“... man ska ju mäta och hålla på med sin egen kropp då, och det tycker 

 a   r  o  i t. Det  ör  a   u s   an.” 

 

– Kund O (2015.02.19) 

 

Vidare bekräftar Kund J att storleksguiderna många gånger inte stämmer just på grund 

av att de är generella och inte är anpassade för det specifika plagget. Om storleksguiden 

hade varit mer anpassat för det specifika plagget tror hon att hade hon använt sig mer av 

dessa tabeller. Kund M säger att hon inte tittar på storleksguiden som finns på 

hemsidorna eftersom: 

 

“Jag tycker inte den säger mig så mycket, ja visst det är mått hit och dit 

men jag har ju inte koll på mina egna mått och jag tänker ju inte ställa 

mig och mäta, sedan vet man ju inte om plagget passar bra bara för att 

 et  r  ra i   tnin en.” 

 

– Kund M (2015.02.19) 

 

Kund I säger att hon ibland mäter sin kropp för att få bekräftat via storleksguiden vilken 

storlek hon ska välja. Dock kan det bli fel även om man följer guiden, som en gång när 

hon handlade en tröja med hjälp av guiden men tröjan ändå var för stor, vilket 

resulterade i en retur. Kund H uttrycker att hon har tittat mycket på storleksguiderna 

men att de inte alltid stämmer överens och att en lösning som hon har hittat är:  
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“... beställa och skicka tillbaka, det vill säga om det erbjuds gratis retur. 

Då tänker jag att man kan beställa och prova, skicka tillbaka och sedan 

 est   a i en.” 

 

      – Kund H (2015.02.12) 

 

Många kunder (A, D, E, G, J, K, L, O) berättar att de gärna använder sig av en 

kommentatorsfunktion för att inhämta information om plagg eftersom det ger en god 

inblick hur andra kunder har bedömt plagget angående exempelvis storleksavvikelser, 

passform, färg, design. Dock anser kund D att det generellt brukar vara ett fåtal kunder 

som har kommenterat, vilket inte ger tillräckligt tillförlitlig information som om det 

hade varit fler som hade kommenterat så många gånger fyller den inte sin funktion. 

Kund E berättar att hon föredrar kommentatorsfunktionen framför e-handelsföretagens 

egna beskrivningar av plaggen då hon anser att den information som de erbjuder ofta är 

bristfällig. Dessutom kan tidigare kommenterar hjälpa henne att välja om hon står velar 

mellan två olika storlekar. Därtill berättar Kund E att även om hon uppskattar andra 

kunders yttranden så kommenterar hon aldrig själv, då hon inte orkar lägga ner den 

tiden. Dock menar hon att hon skulle med större sannolikhet skriva rekommendationer 

om hon skulle bli erbjuden rabatt på nästkommande köp. Kund O upplever att han får 

hjälp av kommentarer som andra kunder har skrivit om plaggen och att han skulle vara 

mer benägen att själv kommentera om han exempelvis kunde vinna en produkt från 

företaget.  

Kund J säger att hon tittar mycket på kommentarer när det gäller kläder som är mer 

kroppsnära såsom tajtare klänningar eller kjolar eftersom att det är extra viktigt med 

passformen för dessa kläder. Kund G säger att det händer att hon tittar på kommentarer 

som de tidigare kunderna har skrivit, men inte i lika stor utsträckning när hon handlar 

kläder som när hon köper andra produkter på internet eftersom hon anser att det ändå 

inte kan hjälpa henne då personer har olika kroppsbyggnad. Hon berättar vidare att hon 

dock brukar titta på kommentarerna när hon ska handla ett dyrare plagg för att vara 

säker på att kläderna ska passa för att hon ska slippa returnera, men att det inte är alltid 

det blir rätt ändå.  

Ett fåtal kunder (A, E, N) var medvetna om de storlekssystem som finns på vissa e-

handelsföretags hemsidor även om de inte testat systemet. Kund E säger att hon inte 

använder sig av storlekssystem när hon handlar eftersom att det tar lång tid att mäta sig 

själv eller klädesplagg. Kund N säger att sådana system låter som en smart idé men att 

hon inte skulle använda sig av det eftersom det verkar krångligt. 
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Många av kunderna (B, D, F, G, I, J, M, O) hade ingen kännedom om storlekssystemen. 

Kund B berättar att han antagligen hade använt sig av dessa om han hade haft kunskap 

om dess existens eftersom han gärna undviker returer och detta låter som ett sätt att öka 

chansen att få rätt storlek från början. Kund M och F anser att de inte skulle använda sig 

av systemet eftersom att de inte vill förändra sitt köpsätt eftersom att de inte litar på 

systemet och att det verkar kräva mycket arbete. De tillägger även att det är ganska lätt 

att returnera varor så dessa system behövs inte. Kund D berättar att hon inte känner till 

storlekssystemen men att hon är för lat för att använda sig av det: 

 

“... när det ändå är ganska billigt att skicka tillbaka så gör jag hellre det 

än att börja mäta mig själv och jämföra.” 

 

– Kund D (2015.02.11) 

 

Kund G säger att hon är beredd att mäta sig själv mer och att mäta produkten och läsa 

på mer om hur produkten är för att undvika returer. Hon säger att hon skulle kunna 

tänka sig att använda sig av storlekssystemen om det var dyrt att skicka tillbaka 

produkter, om det var en dyr produkt som hon skulle köpa eller när det finns en 

osäkerhet kring returvillkoren. Kund J säger att hon inte skulle använda systemen för 

plagg som är lössittande eftersom risken att de sitter fel inte är så stor och på grund av 

att det verkar vara tidskrävande att använda systemen. Hon säger vidare att det även 

handlar om hur dyrt plagget är; ju dyrare klädesplagg desto mer sannolikhet att hon 

skulle använda sig av systemen.  

 

4.2.3 Köpbeteende  

En del kunder (A, D, E, F, J, M, N) berättar att de brukar beställa hem många olika 

produkter, ofta samma klädesplagg i olika storlekar med syfte att prova hemma för att 

sedan returnera. Dessa kunder är medvetna vid köpet att de senare kommer att returnera 

en del produkter. Kund N anser att en anledning till att hon har skapat detta beteende är 

på grund av det fria returpolicyn och om företagen tog betalt för returprocessen skulle 

hon vara mer noggrann vid köp av kläder och eventuellt inte handla från dessa e-

handelsföretag överhuvudtaget. Kund J förklarar att hon brukar leta efter särskilda 

klädesplagg och handlar då ofta från olika företag för att hitta det hon söker:  
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“Ja   i   säkra mig så att man slipper beställa flera gånger, så man 

beställer ett plagg i storlek 36, en i storlek 38 och så vill man kanske ha i 

två färger. Så då kanske man köper en blå klänning i storlek 36 och i 38, 

en röd klänning i 36 och i 38, och sedan lite andra saker för att man vill 

prova och känna efter vilken färg man vill ha. Jag kommer ihåg att jag 

hade en lista på vad som förmodligen inte kommer att passa och vad som 

behöver returneras tillbaka och till vilket ställe så att det inte skulle bli 

ti   fe  företa ”. 

 

– Kund J (2015.02.14) 

 

Kund E berättar att hon lockas av de rabatter och kampanjer som företagen ibland 

erbjuder. Även små nedsättningar såsom 10 procent kan locka henne att handla även om 

hon vet att hon inte sparar så mycket pengar egentligen men att hon ändå känner sig 

tillfredsställd och glad. Andra kunder (B, C, G, H, I, K, L, O) är försiktiga vid köp och 

försöker undvika returprocessen om det är möjligt. De använder inte hemmet som ett 

omklädningsrum och de beställer oftast hem färre produkter med syfte att behålla dessa 

produkter. Om dessa kunder är osäkra provar de hellre plagget i en fysisk butik innan 

köp, vilket kunderna H och O anser är en bra metod för att undvika en retur. Kund F 

säger att denna lösning kan fungera undantagsvis och bara då kläderna finns tillgängliga 

i en fysisk butik. Kund O beskriver att han inte förstår poängen med att beställa hem fler 

plagg i vetskap om att man måste gå igenom returprocessen redan innan man har fått 

hem varorna. Kund K berättar anledningen till att undvika returer eftersom: 

 

“... jag vet att det är en jobbig process att skicka ti   aka”. 

                           

– Kund K (2015.02.17) 

 

4.2.5 Attityder kring fri returnering  

Kunderna (C, D, E, F, G, I, J, N) föredrar företag som erbjuder fria returer. Vissa kunder 

(D, J, M, N) vittnar om att en returkostnad kan göra att man avstår ett köp eftersom det 

kan resultera i en extrakostnad som de inte vill betala. Kund M uttrycker att en fri 

returpolicy gör henne mer tillfredsställd och dessutom handlar hon mer produkter:   
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“Ja   est   er från H & M trots att de har en avgift, men jag känner mig 

gladare när jag beställer från Sportamore. Jag beställer hellre och 

oftare från dem. Dessutom beställer jag kanske mer saker då, för att jag 

 et att  et inte s e ar nå on ro   o   a  ski kar ti   aka e  er inte”. 

 

– Kund M (2015.02.19) 

 

En fri returpolicy bidrar till att en del kunder (D, E, J, N, M) blir mer benägna att 

beställa fler klädesplagg i samma storlek för att prova ut plaggen hemma för att sedan 

skicka tillbaka. Kund H beskriver hur hon som kund blir mer restriktiv och försiktig vid 

en returavgift. För kund F kan returavgiften till och med vara avgörande och göra att 

hon avstår helt från ett köp. Dessutom beskriver kund N att om det står mellan att 

beställa varor från två företag så väljer hon det företaget som erbjuder fria returer. För 

att genomföra ett köp hos ett e-handelsföretag vill vissa av kunderna (B, F, G, I) att 

företaget skall erbjuda fria returer eftersom att returprocessen då upplevs som säkrare. 

 

Kund E ser returavgift som en påläggsservice som hon blir extra glad över om den 

erbjuds gratis men det är ingenting som hon förväntar sig. Vidare berättar kund E att det 

är viktigare att ett företag erbjuder fri frakt än fria returer eftersom det lockar initialt till 

köp. Däremot anser kunderna D och F att de är villiga att betala returen om de har 

handlat en dyrare produkt men att de inte är lika benägna att betala returavgiften om de 

handlar billigare kläder för vardagsbruk. Kund B uppger att han förväntar sig att de 

flesta företagen erbjuder fria returer vilket gör att han inte kollar upp villkoren innan 

köp. Detta har bidragit till en negativ upplevelse då han skickade tillbaka produkter 

eftersom han först då insåg att han var tvungen att betala för returen. 
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5. Analys  

Nedan presenteras studiens analys som har färdigställts med utgångpunkt ifrån 

insamlad empirin samt från utvalda teorier. Genom denna analys har författarna valt 

att sammanställa information utifrån de två synsätt som har varit genomgående under 

studien; företagsperspektivet och kundperspektivet. Detta för att skapa en enhällig 

analys med tanke på studiens syfte och frågeställningar. I analysdelens sista avsnitt 

presenterar författarna en egen analysmodell som har utgått från den teoretiska 

referensramen och som har applicerats på den insamlade empirin.  

 

5.1 Returandel och lönsamhet  

Majoriteten av e-handelsföretagen som är verksamma inom klädbranschen är inte 

lönsamma (Sandström, 2015), vilket även är fallet för de företag som författarna har 

studerat, dock arbetar dessa företag aktivt med att minska sina returer då de är medvetna 

om att returer är en kostnad som påverkar företagens lönsamhet negativt, vilket bland 

annat stöds av Ghezzi m.fl. (2012) och Hjort m.fl. (2013). Sandström (intervju 2015-03-

15) anser dock att de flesta e-handelsföretagen inom klädbranschen inte prioriterar en 

minskning av returer och att det är en av anledningarna till att företagen inte går med 

vinst. Dessutom berättar Sandström (intervju 2015-03-15) att det är vanligt att företag 

inte räknar med returer i de redovisade omsättningarna vilket ofta innebär missvisande 

nyckeltal i branschen. Tunhammar (intervju 2015-03-15) menar att det finns en brist på 

vilja från företagens sida att ta itu med de öka returerna, vilket även Sandström (intervju 

2015-03-15) anser är ett branschproblem. Emellertid berättar företagen i studien att de 

aktivt arbetar med att minska returer. Dock anser företagen att det är en fråga om 

prioriteringar och att företagen istället har fokuserat på andra verksamhetsområden. 

Företagen som medverkar i studien har returandelar mellan 20-30 procent medan 

Sandström (intervju 2015-03-15) hänvisar till returandelar i klädbranschen som i regel 

uppgår till mellan 40-60 procent och att dessa är stigande, vilket även Tunhammar 

(intervju 2015-03-15) bekräftar. Företagen i studien berättar att anledningen till att 

returandelen är större till viss del beror på att kunderna inte har en möjlighet att granska 

produkterna innan köpet vilket Hong & Pavlou (2014) definierar som product fit 

uncertainty, som är ett fenomen som även Griffis m.fl. (2012) anser är ett problem för e-

handelsbranschen. Vidare hävdar Hong & Pavlou (2014) att detta fenomen skapar dyra 

produktreturer för e-handelsföretagen och bidrar till mindre nöjda kunder, vilket leder 

till minskad lönsamhet (Rababah m.fl. 2011).    

 

I dagsläget befinner sig branschen i en tillväxtfas (HUI Research 2015a), vilket både 

Sandström (intervju 2015-03-15) och Tunhammar (intervju 2015-03-15) anser är ett 
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problem då många företag jagar marknadsandelar genom att erbjuda kunder service som 

bland annat innefattar fria returer som kan bidra till sämre lönsamhet. Sandström 

(intervju 2015-03-15) anser att det finns en risk att de fria returerna betraktas som en 

standard, vilket även till viss mån kunderna i studien bekräftar och går i linje med Wood 

(2001) och Davis m.fl. (1998) åsikter. Davis m.fl. (1998) anser att en förmånlig 

returpolicy kan leda till ett ökat antal returer för företagen eftersom sannolikheten att 

produkter som beställs har en större chans att de blir returnerade, dessutom hävdar 

Wood (2001) att det är kostsamt för e-handelsföretag att erbjuda förmånliga returpolicys 

eftersom det kan bidra till att kunder utnyttjar den kundservicen, vilket även kunderna i 

studien intygar. Tunhammar (intervju 2015-03-15) menar att investerare snart kommer 

att kräva lönsamhet genom avkastning på sina investeringar och att detta inte är möjligt 

för e-handelsföretagen inom klädbranschen som har returandelar på över 30 procent. De 

höga returandelarna i branschen är ett problem (Sandström intervju 2015-03-15) och 

Tunhammar (intervju 2015-03-15) anser att detta problem endast kan lösas med insatser 

från e-handelsföretagen själva. 

 

5.2 Returhantering  

Rogers m.fl. (2002) och Meyer (1999) påpekar att skapandet av en effektiv 

returhantering kan vara relativt komplicerad om företag inte hanterar returer på ett 

effektivt sätt blir företagets avkastning sämre och kundtillfredsställelsen försvagas 

(Rogers m.fl., 2002), vilket i sin tur leder till minskad lönsamhet (Söderlund, 1997). 

Företagen i studien är alla medvetna om att returer kostar pengar och genom att 

effektivisera returhanteringen så kan kostnaderna minska. Dessutom menar Rogers m.fl. 

(2002) att det är viktigt att inkludera returhanteringen i den övergripande SCM-

strategin, vilket företagen som har deltagit i studien har meddelat att de gör. Företagen 

arbetar i likhet med reverse logistics som enligt Rogers m.fl. (2002) innefattar 

planering, implementering och kontroll för att uppnå ett kostnadseffektivt flöde av varor 

och information som rör sig från konsumenten till företaget.  

 

Alla företag som har deltagit i studien tillämpar en returhantering där stor vikt läggs på 

att inhämta information från kunder samt kontrollering av kläder som skickas tillbaka. 

Denna kontroll av returer kallas för gatekeeping och ser till att returorsaker blir 

utvärderade, vilket i sin tur kan leda till en förbättrad returhantering, en högre kundnytta 

samt skapar bättre förutsättningar för informationsinhämtning (Croxton m.fl., 2001 och 

Rogers m.fl., 2002). Företagen bekräftar att mycket tid läggs på att hantera och 

återintroducera kläder i handeln utan defekter, vilka Ferguson m.fl. (2006) definierar 

som false failure products. Företagen i studien berättar att det tar lång tid att hantera 

dessa returer vilket går i linje med vad Ferguson m.fl. (2006) anser då behandlingen av 

dessa produkter är en stor kostnad för företag eftersom dessa felfria produkter måste 
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hanteras av företaget, vilket kan ta flera månader. Dessutom anser Mollenkopf m.fl. 

(2007) att en långsam returhantering påverkar hur företag återtar värdet på produkten, 

varför det är viktigt med en bra implementerad gatekeeping.  

 

Kunderna behöver inte meddela företagen vid returnering, utan det får företagen reda på 

först när returen har återkommit till företagen, vilket Rogers m.fl. (2002) anser är en 

dålig gatekeeping. Först när företagen har återförvärvat produkten skall företaget 

utvärdera och fastlägga huruvida varan skall reintroduceras i försäljningssortimentet 

eller ej. För att förbättra gatekeepingen och flödet i reverse logistics bör företagen finna 

ett tillvägagångsätt som gör att de får reda på returorsaken innan produkten har hamnat 

hos företaget. Detta innebär att om företagen får information tidigare från kunderna, 

redan innan returerna hamnar hos företagen, bidrar det till att effektivisera 

returprocessen, vilket är viktigt (Rogers m.fl., 2002). Författarna till studien anser att ett 

exempel på detta kan vara att kunderna skickar iväg ett sms till företaget om vilken 

produkt som kunden skall returnera innan returneringen, för att företagen ska kunna 

implementera en bättre gatekeepingprocess och därigenom disponera ett bättre 

returflöde.  

 

Till vilken grad kunden blir tillfredsställd av ett köp påverkas av de förväntningar som 

kunden har innan köpprocessen samt bedömningarna efter köpprocessen (Söderlund, 

1997), där returhanteringen är en pusselbit i denna kundtillfredsställelse (Lambert m.fl., 

2000). Alla företagen i studien arbetar med att eftersträva en returprocess som kunderna 

förväntar sig. Kundernas returprocess innebär att de returnerar i samma kartong eller 

påse som kunderna har fått varorna i och bifogar returetiketten som är ifylld av kunden 

själv med information och sifferkoder som företagen efterfrågar. Denna information 

använder företagen i studien för att inhämta returrelaterade upplysningar. Därefter 

bearbetar företagen informationen i syfte att företagen skall kunna betjäna sina kunder 

bättre samt effektivisera sin returprocess. Företagen arbetar med informationsdelning 

inom företaget när det handlar om returer för att förstå kunderna bättre och därmed 

förbättra relationerna med dem, vilket kan likställas som en CRM-strategi för att 

effektivt hantera transaktioner mellan kunderna och företagen i syfte att förbättra deras 

samspel (Greenberg, 2007). Enligt Rababah m.fl. (2011) ger CRM en möjlighet för 

företagen att förstå sina kunder bättre samt att skapa goda relationer med sina kunder, 

vilket företagen i studien bekräftar är syftet med inhämtning av returinformation. När 

företagen får informationen gällande returorsaker kan det likställas med customer 

intelligence (Chen & Popovich, 2003) eftersom returinformationen ger företaget en 

ökad förståelse till varför kunderna returnerar en viss produkt. Företagen i studien 

uppger att den information som tillhandahålls från kunder bidrar till kunskap, 
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exempelvis berättar företaget att de vanligaste orsakerna till returer är att kundernas 

förväntningar inte infrias, storleksavvikelser eller passformsproblem.  

 

Överlag är kunderna nöjda med returprocessen som de genomgår för att returnera 

produkter, vilket är viktigt för att skapa kundtillfredsställelse (Söderlund, 1997). Ibland 

behöver kunderna skriva ut returetiketten själv, vilket innebär en mindre flexibel 

returprocess vilket Kahn m.fl. (1987) menar gör att kunderna blir mindre benägna att 

handla från samma e-handelsföretag igen eftersom att det förknippas med negativa 

känslor, vilket också kunderna i studien bekräftar. Tunhammar (intervju 2015-03-15) 

uppger att en stor anledning till varför kunder avstår från köp är att kunder är osäkra på 

köpet gällande om klädesplagget kommer att passa, vilket gör att företag måste erbjuda 

en bra kundupplevelse för att få kunden att känna sig trygg. Kunderna i studien berättar 

om att dåliga köp- och returprocesser har bidragit till att de avstår från framtida köp 

vilket går i linje med vad Ruud m.fl. (2007) och Cook & Coupey (1998) anser. Ruud 

m.fl. (2007) och Cook & Coupey (1998) anser också att monetära besparingar och 

tidsaspekten är något som kan kopplas till en negativ köpupplevelse. Detta kan 

kunderna i studien i viss mån bekräfta då tiden det tar att få tillbaka sina pengar som de 

har lagt ut är en risk och om det tar lång tid innan de får tillbaka sina pengar betraktas 

det som en negativ upplevelse.  

 

Det går att konstatera att kunderna anser att det är komplicerat att handla kläder på 

internet eftersom att det finns en osäkerhet kring förutsättningarna att hitta rätt storlek, 

passform eller om kläderna kommer leva upp till kundernas förväntningar. Företagen i 

studien uppger att detta stämmer, vilket även överensstämmer med vad Sandström 

(intervju 2015-03-15), Tunhammar (intervju 2015-02-13), Hong & Pavlou (2014) och 

Wood (2001) anser. Bhatnagar m.fl. (2000) bedömer att klädinköp via internet är 

förenat med ett högt risktagande för kunderna eftersom att det är svårt för kunderna att 

syna varan fysiskt innan köpet. Kunderna i studien försöker exempelvis att minimera 

denna risk genom att köpa kläder med lösa passformer eftersom kunderna anser att det 

finns en större risk att köpa klädesplagg såsom klänningar och jackor som ställer högre 

krav på passform och storlek. Dessa handlingar är en respons av product fit uncertainty 

som Hong & Pavlou (2014) definierar som den osäkerhet som infinner sig hos en kund 

när det gäller produktens attribut och om produkten kan matcha kundens preferenser vid 

onlineköp.  

 

5.3 Informationsutbyte  

Eftersom att det finns många variabler som inte kan kontrolleras vid köp via internet 

menar Xia & Sudharshan (2002) att kunderna ofta söker hjälp för att kunna identifiera 

de aspekter som kunderna måste beakta hos den tilltänkta produkten innan köp. Detta 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996807700270
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996807700270
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bekräftas i studien då kunderna berättar att de inhämtar information i syfte att använda 

som underlag till sina produktval. Kunderna vittnar om att de inhämtar informationen 

från e-handelsföretagens hemsidor, kommentatorsfunktionen och i viss mån även via 

storleksguiden. Användning av en kommentatorsfunktion menar Hong & Pavlou (2014) 

bidrar till att problemen kring osäkerheten att köpa online minskas, vilket också 

kunderna i studien bekräftar. Dock är de storleksguider som ofta tillhandahålls som 

hjälpmedel av e-handelsföretagen bristfälliga. Kunderna anser att storleksguiden till viss 

mån kan användas som hjälp vid onlineköp men oftast inte fungerar eftersom 

storleksguiden många gånger är standardiserad och därför inte anpassad till det 

specifika klädesplagget som kunderna ska köpa. Detta påstående stöds även av 

företagen då alla företag i studien uppger att det är ett problem att tillhandahålla bra 

information gällande storlekar då alla företag säljer externa varumärken med ursprung 

från olika länder, vilket innebär att betydande storleksavvikelser förekommer. Detta 

innebär att den standardiserade storleksguide som en del företag erbjuder sina kunder 

inte alltid stämmer, vilket författarna till studien anser bör innebära förbättringspotential 

hos företagen.  

 

Ett av dotterbolagen i studien har en högre returandel än övriga bolag där anledningen 

till detta är att bolaget innehar en yngre målgrupp, som kan likställas med generation Y 

(Greenberg, 2010) samt erbjuder kollektioner med en mer precis passform, vilket leder 

till ökad osäkerhet kring onlineköp och ökade returandelar (Bhatnagar m.fl., 2000), 

Griffis m.fl., 2012 och Woods, 2001). Kunderna i studien efterfrågar mer utförliga 

beskrivningar gällande produktinformation vilket går i linje med vad Greenberg (2010) 

anser, som menar att generation Y kräver mer tillgänglig information på e-

handelssidorna och en ökad integration mellan kunderna gällande egna erfarenheter. 

Enligt Cook & Coupey (1998) kan rätt information gällande produkten hindra kunden 

från att genomföra ett felaktigt köp och vidare anser Ruud m.fl. (2007) att det är viktigt 

att e-handelsföretag tillgodoser kunderna med tillräcklig information för att tillgodose 

kundernas behov av produktinformation, vilket kunderna i studien också bekräftar när 

de berättar att de ofta tar hjälp av bland annat kommentatorsfunktionen då de anser att 

andra kunders åsikter är viktiga. Dessutom anser Shim m.fl. (2001) att en kund som är 

tillfredsställd med den information som säljaren erbjuder har en större chans att 

genomföra sitt köp, vilket tyder på att företagen bör förbättra storleksguiden och 

produktbeskrivningar för att bättre tillgodose kundernas möjlighet till inhämta 

information.  

 

För att minska osäkerheten kring huruvida produkten kommer att passa kunden 

tillhandahåller företagen i studien olika sorters information till kunderna för att 

underlätta köpet såsom bilder, produktbeskrivningar, en standardiserad storleksguide 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996807700270
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eller en kommentatorsfunktion. De produkter som returneras i hög grad försöker 

företagen förbättra och utveckla så att det blir mer anpassade till kundernas 

förväntningar. Företagen har angett exempel på när fotograferingen av ett klädesplagg 

har skapat en felaktig uppfattning och kunderna då har fått en felaktig förväntan om 

produkterna vid köptillfället. Detta kan enligt Croxton m.fl. (2001) och Rogers m.fl. 

(2002) likställas med avoidance som är en annan del av returhanteringen som fokuserar 

på minskningen av returer. Hjort m.fl. (2013) anser att en viktig del i avoidance av 

returer är att det sker en intern integration mellan de anställda på företaget. Företagen i 

studien uppvisar en god avoidance när de beskriver att anställda från olika delar av 

företaget analyserar informationen tillsammans kring de aktuella returerna och 

returorsakerna. Företagen har idéer om åtgärder som kan förtydliga 

produktinformationen såsom implementering av storleksystemet Virtusize och 

anpassade storleksguider, men i dagsläget har dessa idéer inte implementerats än på 

grund av prioriterings- samt monetärbrist. 

 

Greenberg (2010) efterfrågar nya verktyg och system kring osäkerheten vid onlineköp. 

Då olika konsumenter efterfrågar olika passformer på sina kläder anser aktören 

Tunhammar (intervju 2015-03-15) att företagen bör implementera visualiseringssystem 

såsom Virtusuze för att hjälpa kunden att välja rätt produkt, vilket även Hong & Pavlou 

(2014) föreslår som ett förslag att minska osäkerheten kring att handla via internet. 

Företagen i studien använder inte visualiseringssystem varav en anledning är att det 

kostar mycket pengar, vilket Tunhammar (intervju 2015-03-15) också intygar. Dock 

ämnar företagen i studien i viss mån att implementera detta i framtiden. Kunderna hade 

knapphändig kännedom om dessa system vilket innebär att kunderna inte heller 

använder dessa verktyg. Genom att använda ett visualiseringssystem kan företag skapa 

en strategisk konkurrensfördel (Hong & Pavlou 2014), dessutom anser författarna till 

studien att genom att införa mer hjälpmedel för kunder bidrar detta till en bättre 

implementerad avoidance för företagen, vilket även Rogers m.fl. (2002) anser är 

viktigt.   

 

Enligt Hjort m.fl. (2013) har många företag tillgång till mycket information om sina 

kunders returer men har svårt att utnyttja denna information för att skapa ett 

konkurrenskraftigt returerbjudande. Greenberg (2010) anser att företag skall dra nytta 

av utlämnandet av information från kunderna genom försöka erhålla viktiga insikter. 

Detta bekräftar företagen i studien att de gör genom att ta vara på den information som 

kunderna uppger vid returnering och försöker använda denna information för att 

förbättra sin returservice och sina produktbeskrivningar för att tillgodose sina kunders 

behov. Detta är också viktigt enligt Rogers & Tibben-Lembke (1999) då de anser att 

bristfällig insamling av information från kunder kan leda till osäkerhet kring 
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returhanteringen och kan därmed leda till ineffektivitet i returaktiviteterna. Dessutom 

menar Croxton m.fl. (2001) att företag kan förbättra sin avoidance genom att analysera 

data från kunder gällande returorsaker och använda datan för att göra förbättringar av 

produkter och processer. Detta anser även Rogers m.fl. (2002) då information bör 

analyseras av företaget för att förstå de olika orsaker som gör att kunder returnerar 

varan, i syfte att kunna minska antal returer, vilket också företagen bekräftar är avsikten 

med informationsinhämtningen. Företagen berättar att de kontinuerligt försöker 

förbättra sin informationsdelning till kunder vilket går i linje vad Ferguson m.fl. (2006) 

anser, då företag måste ge mer detaljerad information om produkter för att minska 

returer av false failure products, vilket är viktigt för företagen då höga returer bidrar till 

höga kostnader och påverkar lönsamheten negativt (Ferguson m.fl., 2006, Hjort m.fl., 

2013, Tunhammar intervju 2015-02-13, Sandström intervju 2015-03-15 och Wood, 

2001). Enligt Kawasaki, (1996 refererad i Aldridge m.fl.,1997) är informationsutbytet 

lättare online eftersom det förekommer en direkt kommunikation mellan företag och 

kund vilket författarna till studien anser att företag i branschen borde utnyttja bättre.   

 

5.4 Kundernas köp- och returbeteenden  

Författarna till studien kan fastställa att den upplevda och multidimensionella risken 

(Park & Stoel, 2002) som finns kopplat till onlineköp i form av osäkerhet och 

konsekvenser (Cox, 1967) löser kunderna på två olika sätt; genom att beställa hem 

klädesplagget i flera storlekar för att prova ut hemma och returnera det som inte passar 

eller genom att inhämta så mycket information gällande produkten som möjligt innan 

köpet för att slippa att returnera. Dessa två olika kundbeteenden (tabell 7) har författarna 

till studien valt att dela in i två grupper som författarna har valt att kalla för den 

avsiktliga kundgruppen och den restriktiva kundgruppen, då de två kundgrupperna 

särskiljer sig genom olika köp- och returbeteenden.   

 

Tabell 7: Kundgruppernas skilda köp- och returbeteenden
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Tabell 8: Kundgruppernas indelning 

Den avsiktliga kundgruppen Den restriktiva kundgruppen 

Kund A  Kund B 

Kund D Kund C 

Kund E Kund G 

Kund F Kund H 

Kund J  Kund I 

Kund M Kund K 

Kund N Kund L 

 Kund O  

 

5.4.1 Den avsiktliga kundgruppen 

Den avsiktliga kundgruppen (tabell 8) har en benägenhet att beställa klädesplagg i olika 

storlekar för att prova dessa hemma i syfte att prova ut det plagg som passar för att 

sedan returnera resterande produkter. När kunderna genomför sin beställning vet de 

redan om att de senare kommer att returnera produkter, dessa produkter har författarna 

valt att definiera som Opportunistic products. Kundgruppen värdesätter att kunna skicka 

tillbaka produkter till företag utan kostnad och likställer returprocessen som en 

kundservice och anser i viss mån att en returkostnad kan göra att de avstår från ett köp. 

När företagen erbjuder kunder fria returer anser kunderna att det ökar kundservicen, 

vilket kan likställas med det mervärde som Ericsson & Sundström (2012) kallar för 

value innovation eftersom att det är en värdeskapande service som medföljer den 

fysiska produkten.  

 

De avsiktliga kunderna både handlar och returnerar ofta vilket stöds av Davis m.fl. 

(1998) som hävdar att returerna ökar om en produkt är enkel att returnera. Wood (2001) 

hävdar att om e-handelsföretag erbjuder förmånliga returpolicys så kan det resultera i att 

kunderna utnyttjar den kundservicen, vilket den avsiktliga kundgruppen till viss mån 

gör eftersom de avsiktligt beställer produkter som de vet att de inte kommer att behålla. 

Den avsiktliga kundgruppen handlar ofta från samma e-handelsföretag eftersom dessa 

företag har bidragit till en positiv köpupplevelse, vilket Cook & Coupey (1998) och 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996807700270
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Ruud m.fl. (2007) anser är ett resultat av när ett företag kan erbjuda kunden monetära 

besparingar, tidsbesparingar, ökad kunskap och tillfredställelse av ett val, vilket också 

kunderna i studien bekräftar. Eftersom kundgruppen ofta använder samma e-

handelsföretag och är vana e-handlare behöver denna kundgrupp inte inhämta så mycket 

information innan köpet, vilket går i linje med Montoya-Weiss m.fl. (2003) antaganden 

då erfarna e-handlare är mer säkra i sin köpprocess. Dessa kunder innehar ett så kallat 

experimental shopping orientation-beteende vilket Büttner m.fl. (2013) menar innebär 

att kunder är impulsiva och likställer shopping med nöje och tittar mycket efter 

erbjudanden. De tenderar även att vara mer mottagliga för inhämtning av information 

som inte är relevant för de ursprungliga ändamål som kunderna hade med sitt köp, 

vilket kunder i studien bekräftar.   

 

5.4.2 Den restriktiva kundgruppen 

De restriktiva kundgruppen (tabell 8) handlar kläder via internet mer sällan och försöker 

undvika att returnera eftersom de anser att det är en omständig process. Eftersom dessa 

kunder inte vill returnera lägger de mycket energi på informationsinhämtning för att 

försäkra sig om att den produkt som de köper kommer att motsvara deras förväntningar. 

Den restriktiva kundgruppen berättar att den tillgängliga informationen i hög grad 

påverkar om de väljer att genomföra sitt köp, vilket går i linje med vad Lee & Johnson 

(2002) anser. Enligt Kaltchva & Weitz (2006) samt Büttner m.fl. (2013) kallas detta 

beteende för Task- focused shopping-orientation, vilket innebär att kunderna med så lite 

ansträngning som möjligt försöker att effektivisera sin shopping genom 

informationssökning. Eftersom att denna kundgrupp är ovana e-handlare upplever de en 

större risk med att handla via internet och på grund av detta behöver de inhämta mer 

information för att kunna avgöra om produkten passar, vilket är i enlighet med vad 

Montoya-Weiss m.fl. (2003) anser. Den restriktiva kundgruppen tittar mycket på 

tidigare kunders kommentarer via kommentatorsfunktionen och till viss del även 

storleksguiden gällande produkter för att inhämta information. Detta menar Cook & 

Coupey (1998) samt Hong & Pavlou (2014) kan hjälpa kunderna att inhämta fullständig 

information gällande produkten och därigenom också minska risken och osäkerheten 

vid köpet och öka möjligheterna till att kunderna köper rätt produkt, vilket kunder 

tillhörande denna grupp bekräftar.  

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996807700270
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5.4 Kundanpassad returhantering  

Genom identifikation av olika köp- och returbeteenden hos kunderna, finns det stöd för 

företagen att skapa en kundanpassad returhantering. Författarna till studien har 

konstruerat en analysmodell (figur 5) för att påvisa hur en kundanpassad returhantering 

skulle kunna tillämpas på de två olika kundgrupperna som författarna har identifierat i 

studien. Ingen av företagen i studien har implementerat någon kundanpassad 

returhantering, något som Hjort m.fl. (2013) anser kan bidra till att företag kan nå 

lönsamhet. Företagen i studien anger dock att de tar hänsyn till kundernas returhistorik 

och väljer ut vissa kunder för marknadsföring och kampanjer beroende på 

returbeteende. Det finns en målsättning för företagen att returhanteringen skall vara så 

kundanpassad som möjligt, vilket innebär att de ska tillgodose olika kunders behov för 

att skapa en möjlighet att alla kunder ska vara nöjda. För att lättare kunna segmentera 

sina kunder är det enligt Mckinney (2004) viktigt att tillämpa shopping orientation, 

eftersom det bidrar till skapandet av kundinsikter och gör det samtidigt lättare för 

företagen att effektivisera sin kommunikation med sina kunder och lättare att behålla 

sina kunder, vilket Lambert m.fl. (2000) och Rababah m.fl. (2011) anser bidrar till en 

ökad kundlojalitet och en ökad lönsamhet. Hess & Mayhew (1997) menar att e-

handelsföretagen kan minska antalet returer genom en bättre uppföljning av de kunder 

och produkter som bidrar till höga returandelar, då företagen i studien har berättat att de 

inte särskiljer mellan olika kunder som returnerar anser författarna till studien att detta 

är något som kan förbättras. 
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Figur 5: Kundanpassad returhantering 

 

Precis som Hjort m.fl. (2013) framhåller går det att konstatera att företagen kan 

tillgodose fler kunder om företag kundanpassar returhanteringen eftersom att det kan 

skapa långvariga relationer med kunder och skapa konkurrensfördelar vilket bidrar till 

att öka lönsamheten för företag. Genom att segmentera utifrån kunderna kan företagen 

erbjuda en kundanpassad returhantering. Detta eftersom de två kundgrupperna särskiljer 

sig i vad de anser är mervärde och service vid köp via internet, vilket Mele m.fl. (2010) 

anser blir allt viktigare i en alltmer konkurrenskraftig värld. Ericsson & Sundström 

(2012) menar att detta är value innovation, eftersom en kundsegmenterad returhantering 

ger ytterligare mervärde till själva produkten. Vidare menar Ericsson & Sundström 
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(2012) att detta kan skapas genom en högre grad av kunskaper om sina kunder med 

fokusering på segmenterat köpbeteende och konsumtionsprocesser.  

 

Författarna till studien har kunnat konstatera att den avsiktliga och restriktiva 

kundgruppen särskiljer sig i de olika köpprocesstadierna; innan köp, vid köptillfället 

och efter köpet (Ruud m.fl. 2007) och dessa olika köpbeteenden påverkar kundernas 

returbeteenden, vilket författarna till studien således menar är ett motiv till att företagen 

kan minska sina returer med bättre identifikation av dessa beteenden. Ericsson & 

Sundström (2012) menar att det är viktigt för företagen att möta sina kunders behov och 

att ge kunderna den service som de efterfrågar, vilket innebär att en returhantering som 

är anpassad för den avsiktliga kundgruppen bör innebära fria returer, då denna 

kundgrupp efterfrågar detta, vilket kommer innebära ett ökat mervärde för denna grupp 

vilket Ericsson & Sundström (2012) anser är viktigt. Enligt Hjort (2013) är de kunderna 

som returnerar mest även de mest lönsamma kunderna, vilket författarna till studien kan 

bekräfta då den avsiktliga kundgruppen både handlar och returnerar mycket. Croxton 

m.fl. (2001) anser att ett företag bör kontrollera, inspektera och bearbeta en retur så 

snabbt som möjligt så att produktens värde inte minskar mer än nödvändigt. Den 

avsiktliga kundgruppen handlar en stor andel opportunistic products, eftersom de vet 

om att de kommer att returnera produkter vid köp, vilket innebär att företagen får 

hantera en stor andel false failure products (Ferguson m.fl. 2006) när de hanterar returer, 

vilket är kostsamt (Ferguson m.fl. 2006), och därför anser författarna till studien att det 

är viktigt att minska returer av dessa produkter.  

 

Enligt Tunhammar (intervju 2015-03-15) och Sandström (intervju 2015-03-15) är den 

avsiktliga kundgruppens returbeteende av opportunistic products kostnadskrävande för 

företag och kan göra det svårare för företag att nå lönsamhet. Författarna till studien 

anser att det skulle vara en idé att försöka lösa detta problem genom att erbjuda denna 

kundgrupp incitament till merköp med hjälp av erbjudanden och reklam på ett smart sätt 

som innebär en minskning av returandelar, vilket även Sandström (intervju 2015-03-15) 

anser. Således bör företagen erbjuda dessa kunder lockerbjudanden som kan minska 

returer s som “om du   per r tt vara fr n   r an f r du 15 procent ra att p  n sta   p”. 

Eftersom företagen i studien har angett att de till viss mån anpassar erbjudanden till 

specifika kundgrupper anser författarna till studien att det finns goda förutsättningar att 

lyckas genomföra detta. Griffis m.fl. (2012) anser att en fri returpolicy bidrar till att 

skapa värde för kunderna, dock ska företagen akta sig för att implementera detta om det 

inte finns effektiva operativa processer i företaget, vilket författarna till studien anser att 

företag som tillämpar denna returstrategi bör ha i åtanke. Alla företag i studien 

avdramatiserade problematiken som finns kring dessa returbeteenden och hävdade att 

kunderna som innehar detta returbeteende är en försvinnande liten kundgrupp. Dock 
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anser både Tunhammar (intervju 2015-03-15) och Sandström (intervju 2015-03-15) att 

detta är ett kundbeteende som växer eftersom yngre generationer innehar detta köp- och 

returbeteenden, vilket enligt dem kommer påvisas i större omfattning framtiden.  

 

De restriktiva kunderna är task-focused shoppingorienterade (Büttner m.fl., 2013 och 

Kaltchva & Weitz, 2006) vilket innebär att de är ute efter en specifik produkt och vill 

helst ej returnera, vilket betyder att de därför vill ha mer information om produkten i 

syfte att kunna köpa rätt produkt från början. Detta innebär att företagen bör bli bättre 

på att implementera beskrivningar, information och hjälpmedel till dessa kunder. 

Företagen kan ta ut en returkostnad för den restriktiva kundgruppen eftersom dessa 

kunder inte värdesätter fria returer, då dessa kunder undviker att returnera. Eftersom att 

kunderna efterfrågar mycket information är det bra om företagen kan erbjuda mer 

information såsom en mer anpassad storleksguide eller ett storlekssystem som kan 

underlätta att kunderna köper rätt produkt från början, vilket stöds av Hong & Pavlou 

(2014).  

 

Författarna till studien kan konstatera att företag som befinner sig i den volatila 

klädbranschen kan uppnå lönsamhet genom att utgå från en konsumentdriven 

värdekedja (Barnes & Lea-Greenwood, 2006) och därigenom kundanpassa sin 

returhantering. Detta med tanke på att en kundanpassad returhantering ger utrymme för 

företag att förstå sina kunder bättre, vilket även leder till att kunderna från de båda 

kundgrupperna kan få ett ökat mervärde (Ericsson & Sundström, 2012) och (Hjort m.fl., 

2013) samt en högre kundtillfredsställelse (Söderlund, 1997). Med tanke på att 

returhanteringen är en del av den kundservice som företag erbjuder, vilket stöds av 

Lambert m.fl. (2000), kunderna och företagen i studien, kan en väl utförd returhantering 

bidra till en möjlighet att bygga relationer med kunden samt förhindra att kunden 

returnerar köpet (Mollenkopf m.fl., 2007). Det är även viktigt att företagen har en lojal 

kundgrupp som kan skapas genom att anpassa sin returhantering till dessa olika 

kundgrupper (Griffis m.fl., 2012 och Hjort m.fl. 2013). Enligt Rababah m.fl. (2011) och 

Söderlund (1997) bidrar en lojal kundgrupp till att företagen kan förbättra sin 

lönsamhet, vilket är ytterligare ett argument till att företagen bör tillämpa en 

kundanpassad returhantering.  
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6. Slutsats  

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser i förhållande till dess syfte och 

frågeställningar. Dessutom presenteras studiens bidrag utifrån både ett teoretisk och 

empirisk perspektiv samt förslag till framtida forskning för studier inom returhantering. 

Avslutningsvis påvisar författarna kritik samt personliga reflektioner.  

 

En effektiv returhantering är viktig vid e-handel eftersom att det skapar värde för både 

företag och kunder. Författarna har kunnat konstatera att majoriteten av e-

handelsföretagen inom klädbranschen i dagsläget inte uppnår lönsamhet vilket bland 

annat är en påföljd av höga returandelar, där de främsta orsaker till de höga 

returandelarna är kundernas felaktiga förväntningar på köpta produkter samt storlek- 

och passformsrelaterade problem. Vidare har e-handelsföretagen en hög returandel som 

till stor del beror på att kunder inte har möjlighet att granska produkter innan köp. 

Dessutom kan författarna fastställa att en del av returerna beror på att en del kunder 

beställer klädesplagg som de redan vid köpet vet att de ska returnera. Dessa produkter 

benämner författarna som opportunistic products. Författarna har valt att studera 

returhanteringen som ett fenomen både från ett kund- och ett företagsperspektiv med 

syftet att identifiera olika kunders returbeteenden för att förstå hur företagens 

returhantering kan anpassas till olika kundgrupper, genom att besvara studiens 

frågeställningar: 

 

1. Hur ser returhanteringen ut för e-handelsföretag i klädbranschen och hur ser 

returprocessen ut för deras kunder? 

 

Idag tillhandahåller e-handelsföretagen en returhantering som är standardiserad och inte 

kundanpassad. Företagen spenderar mycket tid med gatekeeping genom att hantera, 

utvärdera och återintroducera produkter, där en stor del av produkterna är returnerade 

utan defekter, vilket är kostsamt. Vidare arbetar företagen med avoidance genom att 

förhindra returer med hjälp av att tillhandahålla bilder, produktbeskrivningar, en 

standardiserad storleksguide och/eller en kommentatorsfunktion till kunderna, vilket 

fungerar som hjälpmedel vid produktinköp. Företag tar tillvara på den returinformation 

som kunderna delger och försöker utnyttja den informationen för att förbättra sin 

avoidance och för att få ökad förståelse till varför kunderna returnerar. Kunderna 

behöver inte meddela företagen i förväg vid returnering utan det får företagen reda på 

när returen har kommit till företagen.  
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Kunderna har olika returmönster som beror på olika köpbeteenden. Författarna till 

studien har identifierat två olika kundgrupper; den avsiktliga kundgruppen och den 

restriktiva kundgruppen som innehar olika returbeteenden. Den förstnämnda 

kundgruppen beställer hem klädesplagg i olika storlekar och passformer för att prova 

dessa hemma i syfte att returnera de plagg som inte passar, vilket innebär att denna 

kundgrupp beställer hem kläder som de vet att de kommer returnera. Den restriktiva 

kundgruppen försöker undvika att returnera då denna kundgrupp anser att det är en 

omständig process och försöker avstå från detta genom informationsinhämtning.  

2. Hur kan företag förbättra sin lönsamhet genom en kundanpassad returhantering till 

olika kunders returbeteenden? 

 

Författarna till studien har kunnat konstatera att en kundanpassad returhantering kan ske 

genom att segmentera kunder utifrån köp- och returbeteenden, då dessa skiljer sig åt 

mellan olika kundgrupper. Författarna har konstaterat att olika köpbeteenden orsakar 

olika returbeteenden, vilket innebär att företagen kan minska sina returer med bättre 

identifiering av dessa beteenden. Detta kan företagen göra genom att inhämta kunskap 

om kundernas köpbeteenden och karaktärsdrag som är relaterade till kundernas 

returbeteenden för att kunna erbjuda ett välanpassat returerbjudande. Eftersom att en 

kundanpassad returhantering medför en ökad kundtillfredsställelse, ökat mervärde och 

en förbättrad kundlojalitet, resulterar detta i en ökad lönsamhet hos företagen.  

 

Vidare anser författarna till studien att företagen kan förbättra sin lönsamhet och sin 

kundanpassade returhantering genom att bättre implementera avoidance- och 

gatekeepingprocesser i sin värdekedja. Genom att anpassa informationsdelning och 

kundservice till olika kundgrupper kan företagen minska sina returer då olika kunder 

efterfrågar olika information. Detta gynnar företagen eftersom tydlig information 

innebär att kundernas f rv ntningar infrias och p  s  s tt  eder det ti   mins ade 

returandelar. Informationsutbytet är även positivt för kunderna eftersom att det leder till 

att företagen bättre kan tillgodose kundernas efterfrågningar och minska osäkerheten vid 

köp, vilket leder till en ökad kundtillfredsställelse och i sin tur påverkar lönsamheten 

positivt eftersom att nöjda kunder är lojala och gör upprepade köp. Genom att 

implementera en bättre gatekeeping får företagen en bättre förståelse för kundernas 

beteenden och deras efterfrågan, vilket ger underlag för att kunna skapa kundanpassade 

erbjudanden. Dessutom leder bättre implementerade gatekeepingprocesser till att 

företagen kan få tillgång till returinformation från kunderna i ett tidigare stadium vilket 

innebär att företagen bättre kan planera sitt returflöde. Detta leder till en effektiviserad 

returhantering som i sin tur leder till en ökad lönsamhet. 
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6.1 Studiens bidrag  

Det bidrag som författarna till studien har genererat är kunskap både av teoretisk och 

empirisk karaktär. Författarna har genererat kunskap beträffande kunders returbeteende 

som komplement till den bristfälliga kvalitativa forskningen inom detta område. Detta 

genom att ha skapat en djupare förståelse för olika kunders returbeteenden och varför 

dessa skiljer sig åt, vilket således är studies teoretiska kunskapsbidrag. Denna kunskap 

kan också användas av företag som underlag vid implementering av en kundanpassad 

returhantering, vilket således är det empiriska bidraget i denna studie.  

 

6.2 Förslag till framtida studier 

Författarna till studien anser att det behövs mer forskning kring konsumenters 

returbeteenden. Då det har konstaterats i studien att returbeteenden till viss mån orsakas 

av kunders köpbeteenden anser författarna till studien att detta samband bör undersökas 

mer djupgående. Genom att undersöka skillnader i köp- och returbeteende med utökade 

faktorer såsom; kön, inkomst, utbildning, intressen, yrke eller liknande skulle även det 

kunna komplettera denna studie. Då denna studie har en kvalitativ undersökningsmetod 

anser författarna att det skulle vara intressant att undersöka samma fenomen med hjälp 

av ett kvantitativt tillvägagångssätt för att på ett sådant vis kunna kvantifiera och 

generalisera, då denna studie har varit beroende av de individer som deltagit i studien. 

Vidare har urvalet gjorts utefter den generation som handlar mest på internet; generation 

Y, och därmed skulle det även vara intressant att undersöka andra generationsgrupper 

för att undersöka deras returbeteenden.  

 

Författarna anser att det finns ett behov av att undersöka och jämföra skillnader i olika 

nationaliteters beteenden gällande returprocessen då författarna under utförandet av 

studien fått kunskap om att dessa beteenden särskiljer sig. Under arbetets gång har 

författarna stött på andra intressanta synvinklar på fenomenet som skulle kunna 

undersökas vidare inom returhantering, som innefattar ett miljömässigt hållbart synsätt 

eller undersöka djupare till vilken grad konsumenter utnyttjar den fria returpolicyn och 

till vilken grad detta påverkar företagen. Dessutom skulle det vara intressant att 

undersöka kundernas returbeteende i förhållande till olika marknaders mognadsgrad. 

Ytterligare en aspekt vore att undersöka på vilket sätt företagen väljer att redovisa sina 

returnivåer samt att undersöka lönsamhetsaspekten med hjälp av ekonomiska kalkyler.  
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6.3 Kritik och personliga reflektioner  

Författarna anser att uppsatsarbetet har bidragit med viktiga lärdomar och insikter, både 

om sig själva och inom det studerade fenomenet. Författarna har fått djupgående 

kunskaper och lärdomar inom ämnet returhantering, samt lärt sig hur viktigt det är att 

vara källkritisk. 

 

Författarna i studien har använt intervjuer som metod för datainsamling. Dock anser 

författarna att det skulle varit intressant att komplementera denna metod, exempelvis 

genom att författarna själva skulle returnera kläder från olika e-handelsföretag för att 

inhämta ytterligare kunskap till kundperspektivet. Dessutom skulle studiebesök på 

företagen kunnat bidra till en djupare förståelse för att se hur de hanterar sina returer 

genom observation som ett ytterligare bidrag till företagsperspektivet. Detta skulle 

kunna ses som komplement till intervjuerna eftersom respondenter ofta är subjektiva 

och tenderar att förminska problem hos det egna företaget (Thurén, 2013).  

 

Författarna till studien tror att anledningen till att endast tre företag valde att delta i 

studien beror på att studiens problemdiskussion och det som har undersökts är känsligt 

för företagen eftersom det kan påvisa brister i företagens verksamhet. Emellertid anser 

författarna till studien att resultatet inte påverkas då studien har tillämpat en kvalitativ 

undersökningsmetod och således inte påverkas av antalet företag.  

 

Under studiens gång har f rfattarna haft en h g am itionsniv   och har ämnat att 

disponera tiden väl. Författarnas målmedvetenhet blev dock problematisk under 

insam ingen av det teoretis a materia et d  f rfattarna i detta avseende var 

överambitiösa, vilket resulterade i insamling av en stor mängd teorier som senare inte 

kunde nyttjas i studien. Dessvärre kom detta att ta mycket av författarnas värdefulla tid, 

något som författarna kommer ta med sig som en lärdom till framtida åttaganden d  det 

har varit skönt att undvika onödig tidspress. 
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8. Bilagor  

8.1 Intervjuguide                 

 

8.1.1 Allmänna frågor                                     

1. Berätta gärna lite om dig själv                                           

2. Beskriv din position i företaget/Vad är din sysselsättning?  

 

8.1.2 Sakkunnig 

3. Hur arbetar svenska e-handelsföretag med returer? 

4. Hur stor returandel har svenska e-handelsföretag idag?  

5. Vad  r en ” ra” retursiffra? 

6. Hur mycket kostar en retur för ett e-handelsföretag? 

7. Hur påverkar returerna företagens lönsamhet? 

8. Är företagen medvetna om dessa returkostnader? 

9. Vad efterfrågar kunder i returhanteringen? Hur kan företag möta denna efterfråga på 

ett sätt som inte urholkar deras lönsamhet? 

10. Vad tror du är dem vanligaste anledningarna till returer? 

11. Finns det någon typ av kund som i högre grad returnerar varor` 

12. Tror du företagen har någon slags kundanpassning när det gäller returer? 

13. Returprocesserna i företagen, är de effektiviserade?   

14. Vad finns det för rimliga mål att sätta upp för e-handelsföretag inom klädbranschen?  

15. Hur tror du företag arbetar med minskning av returer (avoidance)? 

16. Hur tror du företag tar del av information gällande returorsaker? 

17.  Vad tror du om företag som erbjuder fria returer? Tror du att det kan bidra till 

konkurrensfördelar?  

18. Tror du att företagen likställer returhanteringen som kundservice?  

19. Har du något förslag på hur man kan minska returkostnaderna för företagen?  

20.  Hur har utvecklingen sett ut för e-handelsföretag inom klädbranschen under de 

senaste åren? Hur har utvecklingen av returhanteringen sett ut? 

21.  Hur ser framtiden ut för e-handelsföretag inom klädbranschen? 

22. Finns det något som vi har missat att fråga om och som du tror kan vara relevant för 

vår studie?  

23. Finns det något mer du vill tillägga? 
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8.1.3 Aktör 

3. Hur fick ni idén till ert storlekssystem? 

4. Hur har utvecklingen sett ut för ert företag? 

5. Vilka är era företagskunder?  

6. Vad har era företagskunder för målgrupper? 

7. Vad är det era kunder (e-handelsföretagen) efterfrågar i er service? 

8. Kan du ge ett exempel på problematiken vid köp av fel vara? 

9. Utvecklar ni ert storlekssystem tillsammans med företagskunden? 

10. Var får ni er feedback ifrån? Hur önskar du att feedbacken såg ut?             

11. Vilken lösning tror ni att kunder efterfrågar för att få rätt storlek från början? 

12. Skulle du kunna beskriva hur samarbetet ser ut till era företagskunder? 

13. Är systemen kundanpassade utefter företagens storlek etc.? 

14. Alla personer som vi har intervjuat hittills har inte varit medvetna om att er tjänst 

finns, hur skulle ni kunna öka kunskapen om er tjänst? Hur jobbar ni med 

marknadsföring mot konsumenterna? 

15. Hur ser ni e-handel inom klädbranschen har ökat? 

16. Hur tror ni att framtiden kommer att se ut för klädbranschen inom e-handel? 

17. Hur tror ni att framtiden kommer att se ut för storlekssystemsbranschen? 

18. Har ni några uppgifter på hur mycket företag sparar genom att minska sina returer? 

19. Finns det något som vi har missat att fråga om och som du tror kan vara relevant för 

vår studie? 

 

 

8.1.4 E-handelsföretag                                                                                       

3. Beskriv hur ni har arbetat med returer 

 . Hur stor  r returande en?  

5. Hur mycket kostar en retur? 

6. Vilken är er målgrupp? 

7. Vi  a  r de van igaste an edningarna ti   returer?  

8. Finns det en viss typ av kund som i högre grad returnerar varor?  

9. Möter ni de olika returmönster som kunder har olika? varför/varför inte?  

10. Arbetar ni med någon form av kundanpassning när det gäller returer? t.ex. att olika 

kunder efterfrågar/önskar olika saker i sin returprocess? 

11. Hur ser er returprocess ut? kan du beskriva den returprocess som kunderna behöver 

gå igenom vid returnering 

12. Vad har ni för mål med er returhantering? 
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13. Hur arbetar ni för att förhindra returer (avoidance)? 

14.  Hur ser den interna informationsspridningen ut (information kopplat till returer)?      

15. Hur tar ni del av information gällande returorsak?          

16. Hur påverkar returhanteringen företagets lönsamhet? 

17. Hur ser du på att folk beställer samma plagg i flera olika storlekar för att skicka 

tillbaka det som inte passar (utnyttjande av liberal policy)? 

18. På er hemsida har ni en storleksguide, är den standardiserad eller anpassad efter 

varje plagg? Hur måttbestämmer ni plaggen? 

19. Hur gör ni med måtten när kläderna kommer från olika leverantörer? 

20. Vilka är era största konkurrenter? På vilket sätt utmärker ni er från dessa? 

21. Vad är anledning till att ni erbjuder/inte erbjuder fria returer? Tror ni att det kan 

bidra till konkurrensfördelar? Hur då? 

22. Har ni något storlekssystem? Vad är anledningen till att ni använder/inte använder 

detta system?  

23. På vilket sätt anser du att returhantering är kundservice? 

24. Finns det något som vi har missat att fråga om och som du tror kan vara relevant för 

vår studie?  

            

8.1.5 Kunder 

3. Ungefär hur ofta per år beställer du kläder på internet? 

4. Hur många av dessa gånger har du returnerat?                     

5. Kan du ge ett utförligt exempel på när du har returnerat en produkt till ett e-

handelsföretag inom klädbranschen? (kritisk händelse) 

6. Har du ett annat exempel på en retur? 

7. Vad var anledningen/problemet till att du skickade tillbaka produkterna? 

8. Vad fick returprocessen för konsekvenser för dig? (kritisk händelse) 

9. Hur anser du att returprocessen gick till?  

10. Anser du att det finns någon risk med att handla på internet? 

11. Hur hade du kunnat köpa rätt produkt från början? 

12. Brukar du beställa samma plagg i flera storlekar? 

13. Använder du dig av några hjälpmedel på Internet för att lättare hitta rätt storlek?     

14. Vad förväntar du dig för service vid en retur? 

15. Tittar du på returvillkoren innan du beställer? 

16. Hur lång tid tog det innan du fick pengarna tillbaka? 

17. Har du avstått från att returnera för att du har ansett att returprocessen är för 

krånglig? 

18. Är det någon skillnad för dig om du returnerar beroende på hur dyr eller billig din 

produkt är? 

19. På vilket sätt värderar du företags returhantering?  
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20. På vilket sätt tycker du att man kan förbättra returprocessen? 

21. Känner du att det finns något mer som vi inte har frågat om gällande returhantering?  

22. Finns det något mer som du vill tillägga? 

23. Har du någon vän som du vet returnerat som skulle kunna ställa upp på en intervju? 

(snöbollsurval)  

 

             

 

 


