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Förord 

Processen att skriva denna rapport har varit mycket lärorik och spännande där vi fått en djup 

förståelse kring hur e-handelsföretag kan och bör arbeta kring sina returer. Denna rapport 

avrundar vår treåriga utbildning inom Industriell Ekonomi & Logistik vid Högskolan i Skövde, 

skriven under vårterminen 2018.  

Vi vill rikta ett stort till de företag som ställt upp på intervjuer och till Sandor Ujvari som 

handlett oss igenom detta arbete.  

Sebsatian Ringeby & Magnus Andersson, Skövde, Maj 2018 
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Sammanfattning 

I takt med e-handelns starka tillväxt så har även antalet returer ökat och e-handelsföretag kan 

ha upp till 50 % i returandel vilket kan medföra höga kostnader. Detta har inneburit att 

returhanteringen blivit en allt viktigare del för e-handelsföretag. 

Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för hur returhanteringen ser ut hos e-

handelsföretag inom klädbranschen. Problemfrågorna berör vilka utmaningar står e-handlare 

inför idag och vilka aktiviteter kan de använda sig av för att överkomma dessa utmaningar men 

även hur stort fokus olika stora företag bör lägga på sina returaktiviteter. 

Studien baseras på en litteraturgenomgång samt en intervjustudie på fyra olika stora e-

handelsföretag. De intervjuade företagen är olika stora och har ett olika stort fokus på sin e-

handel. Denna studie visar på vad de olika e-handelsföretagen har för fokus på sina 

returaktiviteter och vad det kan leda till.  

Returhanteringen och dess utmaningar ser annorlunda ut för olika e-handelsföretag. För att 

överkomma de utmaningar som e-handelsföretag står inför är det viktigt att ha väl fungerande 

aktiviteter inom avoidance, gatekeeping och returpolicy som stöds av den operativa 

returhanteringsprocessen. För både stora och små företag är det viktigt att ha en hög 

medvetenhet men för mindre företag behöver det inte vara kostnadseffektivt att lägga ett allt 

för stort fokus på sina returaktiviteter. Syftet med returhantering är att skapa en balans mellan 

försäljning och kostnader. 

 

 

 

 

Nyckelord: returhantering, returer, avoidance, gatekeeping, returpolicy, e-handel och operativ 

returhantering.   
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Abstract 

In line with the strong growth of e-commerce, the number of returns has also increased and 

some e-retailers can have a return ratio of 50 % which can cause high costs. Because of this, 

return management has become an increasingly important part of e-retailers. 

The purpose of this study is to increase the understanding of how return management is 

performed by e-retailers in the apparel business. The problem questions in this study is about 

what challenges are e-retailers faced with and what activities can they use to respond to these 

challenges. 

This study is based on a literature review and the interview of four companies. The interviewed 

companies are different ones in size with a different focus on their e-commerce. This study 

shows how much the interviewed companies are focusing on their activities around returns and 

what the outcome can be. 

Return management and its challenges are different for different e-retailers. To overcome their 

challenges, it is important to have well-functioning activities within avoidance, gatekeeping 

and return policy that supports the operational returns management process. Regardless size on 

the companies it is important to achieve a high level of awareness, however, it does not need to 

be profitable for smaller companies to have a strong focus on their return activities as bigger 

ones. The purpose of return management is to create a balance between sales and cost.   

 

 

 

 

 

 

Keywords: return management, return, avoidance, gatekeeping, return policy, e-commerce and 

operational returns management process.    
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1. Inledning  

Detta avsnitt beskriver kortfattat bakgrunden för e-handel och hur returer ser ut inom 

klädbranschen i Sverige. Vidare följer en beskrivning över vilka delar i returhanteringen som 

rapporten kommer att fokusera på och en problematisering som finns runt returer och dess 

påverkan på e-handelsföretag. Problematiseringen mynnar sedan ut i rapportens 

problemfrågor och dess syfte. 

1.1 E-handeln och returer  

Sedan mitten av 2000-talet har E-handeln haft en stabil tillväxt och en allt större del av 

försäljningen sker idag på internet. Under 2017 stod e-handeln för 8,7 procent av den totala 

detaljhandeln, vilket var en ökning på 5,7 procentenheter jämfört med 2007 (PostNord, 2018). 

En bidragande orsak till e-handelns starka tillväxt kan vara den digitalisering som samhället 

genomgått de senaste åren.  

 

Tabell 1 E-handelns utveckling. (Postnord, 2018). 

 

Klädbranschen är den näst största branschen inom e-handel sett till omsättning och omsatte 

2017 10,3 miljarder svenska kronor och stod för 16 procent av den totala kläd- och skohandeln. 

(PostNord, 2018).  

Jämfört med vanlig butikshandel har kunden vid näthandel rätt enligt lag att returnera sin vara 

inom ett angivet tidsintervall och få full ersättning (Hjort, 2012). I Sverige har konsumenter 

idag enligt lag 14-dagars ångerrätt vid distanshandel (SFS 2005:59) men även inom EU har 

konsumenten 14-dagars ångerrätt vid distanshandel (2011/83/EU).  Under 2013 returnerades 
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drygt 8 miljoner paket i Norden där Sverige stod för den största andelen, drygt 3,2 miljoner 

returnerade paket, detta innebär att en fjärdedel av alla produkter som handlades på nätet i 

Sverige under 2013 returnerades (PostNord, 2014). De produkter som returneras oftast i Sverige 

och Norden är kläder och skor (PostNord, 2014). Att så många paket returneras innebär stora 

kostnader för företagen. Kostnaderna som är kopplade till returer uppgår till mellan 20–65 % 

av den totala kostnaden för sålda varor (Ellis, 2017). Vilket är en anledning till att företag 

behöver arbeta aktivt med sina aktiviteter kring returer. 

1.2 Vad innebär returhantering?   

Returhantering kan definieras som alla de aktiviteter som innefattas vid returer, returlogistik, 

gatekeeping och avoidance (Rogers et al., 2002).  

Enligt Rogers et al. (2002) finns det fem olika returkategorier: konsumentreturer, 

marknadsreturer, miljö/återvinning, returer av tillgångar samt återkallning av produkter. 

Konsumentreturer är den allra vanligaste sortens retur och som är kopplad till returer inom e-

handel b2c. Dessa returer uppstår till exempel för att kunden inte är nöjd med varan eller har 

ångrat sitt köp (Hjort, 2010: Rogers et al., 2002). 

Returlogistik handlar i sin tur om att transportera och hantera gods på ett effektivt sätt efter 

slutanvändning i syfte att återskapa värde genom till exempel återanvändning eller genom 

återvinning alternativt återanvändning (Rogers & Tibben, 1999). Returtransporten av produkter 

från konsument tillbaka grossist utförs i många fall av en tredjepartslogistiker och kommer 

därför att behandlas som en passiv agent i denna rapport.  

För att uppnå en returhanteringsprocess som är lönsam är gatekeeping och avoidance två viktiga 

aktiviteter (Hjort, 2013). Avoidance handlar om att på ett förebyggande sätt arbeta med 

aktiviteter för att minimera anledningarna till att produkter returneras (Rogers et al., 2002). 

Gatekeeping ska se till att endast returer som är tillåtna att returneras accepteras (Rogers et al., 

2002). Med tillåtna returer menas att returerna faller inom ramen för vad som är godkänt sett 

till e-handelsföretagets returpolicy, till exempel att produkten returneras inom rätt tidsintervall 

och att den är hel.  

1.3 Returpolicy 

Utöver returer, returlogistik, avoidance och gatekeeping är också returpolicyn en viktig del 

kring returer hos e-handelsföretag (Pei, Paswan, & Yan, 2014: Mukhopadhyay & Setaputra, 

2007). Det är företagets returpolicy som bestämmer villkoren för vad och hur konsumenterna 

får returnera och returpolicyn kan vara mer eller mindre generös (Janakiraman, Syrdal & Feling, 
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2016). En mer generös returpolicy innebär till exempel att det blir enklare för kunden att 

returnera, erbjuder gratis returer och har ett långt tidsfönster för inom vilket returer är tillåtna. 

Enligt PostNord (2018) anser 81 procent att det är viktigt att det är fria returer och 87 procent 

anser att det är viktigt att det finns tydlig information om returrutinerna. E-handelsföretag 

använder sig idag av mer generösa returpolicys i hopp om att öka försäljningen, få mer lojala 

kunder och på så sätt få en ökad vinst (Janakiraman, Syrdal & Freling, 2015; Pei, Paswan & 

Yan, 2013; Hjort et al., 2013) 

I figur 1.3 illustrerar aktiviteterna i returhanteringen och returpolicyns koppling till 

returhanteringen.  

 

Figur 1 Returhanteringens aktiviteter kopplat till returpolicyn. (omarbetad från Hellström et al., 2017). 
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1.4 Fokusområden inom rapporten   

Figur 2 illustrerar hur returflödet kan se ut och vart de olika aktiviteterna inom returhantering 

sker.  De inringade aktiviteterna är de delarna som kommer att stå i fokus i denna rapport.  

 

Figur 2 Rapportens fokusområden. 

Speditören och transporten av returgods mellan kund och e-handelsföretag kommer inte att 

behandlas i denna rapport utan speditören kommer att ses som en passiv agent som enbart 

används för att transportera paket till och från kunden. Speditören använder sig av väl 

fungerande lösningar för att se till att kunden mottar produkter på utsatt tid och även har 

möjlighet att relativt enkelt skicka tillbaka sina paket. E-handelsföretaget sköter då själva hela 

den operativa returhanteringsprocessen och dess aktiviteter.  

Andra e-handelsföretag kan använda sig av någon form av tredjepartslösning som kan erbjuda 

olika systemstöd och kan till exempel hantera en retur som en godsmottagning med 

ankomstregistrering, kontroll och lageradministration. TPL-partnern kan även sköta 

kundkontakten vid returer och även det administrativa arbetet med den betalleverantör som e-

handelsföretaget använder sig av.  
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1.5 Problematisering 

E-handeln inom klädbranschen har haft en stabil tillväxt genom åren (PostNord, 2018) och 

därmed har även antal returer ökat (Hjort, 2013). Returer kan förekomma till följd av olika 

anledningar så som fel storlek, fel passform eller att produkten inte motsvarar kundens 

förväntningar. En ökad konkurrens bland de olika e-handelsföretagen har bidragit till att företag 

erbjuder allt mer gynnsamma anskaffningsförhållanden för konsumenterna. Det blir exempel 

vanligare för företagen att erbjuda fri frakt och retur till sina kunder. Företags generösa 

returpolicy kan i sin tur leda till att andelen av returerna ökar.  

Att så många paket returneras innebär stora kostnader för företagen. Kostnaderna som är 

kopplade till returer uppgår till mellan 20–65 % av den totala kostnaden för sålda varor (Ellis, 

2017). Att kunna minimera antalet returer men också hantera sina returer på ett mer 

kostnadseffektivt sätt kan därför ha en stor positiv påverkan på företagets resultat. 

Trots att returer ses som något ogynnsamt behöver fallet inte alltid vara så. Hjort (2013) 

beskriver att de återkommande kunderna som returnerar är de kunderna som är mer lönsamma 

än de som inte returnerar. Returer har tidigare ansetts vara något ”nödvändigt ont”, men på 

senare tid har företag fått större förståelse och kan nu mera se returer som mervärdeskapande 

för kund och ett sätt att konkurrera på (Hjort, 2013). Genom att erbjuda fria returer vågar 

konsumenterna beställa och prova andra produkter som de vanligtvis inte är i behov av vilket 

kan leda till en ökad försäljning men även ökning i returnerade varor (Hjort & Lantz, 2012). 

Det har förekommit diskussioner om att returer är mer relevanta för e-handel än för butiker då 

konsumenterna ofta inte har möjligheten till att undersöka och prova produkten fysiskt 

(Dholakia et al., 2005). 

Ökade returer leder till ökade kostnader för företaget (Mukhopadhyay & Setaputra, 2006) vilket 

sätter stora krav på att företagets returhanteringsprocesser dels är kostnadseffektiva men också 

effektiva i hanteringen så att inte produkter blir liggandes och väntar vid något steg i processen. 

För kläder blir detta extra viktigt då produktlivscykeln är relativt kort och därför behöver 

genomloppstiden vara relativt kort för att inte gå miste om potentiella intäkter (de Leeuw et al., 

2016). En mindre effektiv returprocess kan leda till att kunden till exempel får sin återbetalning 

långt efter förväntad tid. Detta kan leda till att kunden tappar förtroendet till företaget som i sin 

tur kan leda till att kunden väljer konkurrerande företag vid val av nästa köp. 

Enligt Hjort (2013) returneras mellan 20-50 % av alla varor som köps via e-handel vilket kan 

vara ett problem då företags nuvarande processer vid hantering av returer ofta inte är effektiva 
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eller inte utförs på ett kostnadseffektivt sätt. Att e-handelsföretags nuvarande processer inte är 

effektiva kan bero på att det fortfarande är vanligt att returhanteringen är underprioriterad 

jämfört med andra processer inom verksamheten (Hjort, 2013). Returer tenderar också att 

enbart ses som en aktivitet som driver kostnader vilket kan leda till att e-handelsföretag missar 

det värde som returer kan skapa för företaget och dess kunder (Mollenkopf, Russo & Frankel, 

2007).  Problem kan uppstå till följd av att företag har dålig koll på vad returerna kan komma 

kosta dem samt brist på information av returorsak i tid.  I en del skeenden kan informationen 

erhållas först då retursändningen på lagret öppnas. Detta kan innebära att det blir svårt för e-

handelsföretag att kunna planera sin hantering av returer på ett kostnadseffektivt sätt då de inte 

vet i förväg hur många returer som kommer in varje dag (Hjort, 2010). Ju tidigare e-

handelsföretag får tillgång till information kring returer, ju tidigare kan de också påbörja sitt 

analysarbete kring returen.  

Det finns inget verktyg som är framtaget för att passa alla företag som de sedan kan applicera i 

praktiken för att uppnå en effektiv returprocess, utan effektiva processer kan arbetas med på 

olika sätt och se olika ut i olika branscher och för olika företag. Därför kan framtagning och 

utveckling av effektiva returprocesser vara komplicerade och även kostsamma. Trots det är de 

i allra högsta grad nödvändigt att arbeta för en effektiv returprocess då det idag kan ses som en 

del av företagsstrategin. (Hjort 2013) 

1.6 Syfte  

Syftet med rapporten är att få en bättre förståelse för hur returhanteringen ser ut hos e-

handelsföretag inom klädbranschen. Med rapporten vill författarna skapa en större förståelse 

för vilka utmaningar e-handlare står inför och vilka aktiviteter som de kan använda sig av för 

att överkomma dessa utmaningar.  

1.7 Forskningsfrågor 

1. Hur ser returhanteringen ut hos olika svenska e-handelsföretag inom klädbranschen? 

- Vilka svårigheter kan finnas? 

2. Hur kan e-handlare inom klädbranschen öka sin lönsamhet med fokus på returer?  

- Vilka aktiviteter och verktyg kan företag använda sig av?           

- Hur varierar det kring hur mycket fokus olika e-handelsföretag bör lägga på sitt arbete 

med returhantering?   
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2 Metod 

I detta avsnitt beskrivs olika sätt en undersökning kan utföras på, kvalitativ och/eller 

kvantitativ. Därefter kommer en beskrivning över rapportens branschfokusering och 

anledningen till att branschen är värd att undersökas. En kort beskrivning över författarnas 

förkunskaper förklaras och sedan kommer läsaren att få ta del av insamlingen av det kvalitativa 

data som ligger till grund för rapportens empiri.  

2.1 Design 

Det går att klassificera undersökningar som antingen kvalitativa eller kvantitativa och med det 

menas på vilket sätt en författare väljer att generera, bearbeta och analysera den data och 

information som samlats in. En kvalitativ undersökning innebär att datainsamlingen fokuserar 

på mjuk data som exempelvis innebär data som samlats in vid intervjuer och sedan tolkas. En 

kvantitativ datainsamling däremot fokuserar på datainsamling via mätningar och sedan statistik 

bearbetning. (Patel & Davidson, 2011 s.13-14)  

Val av undersökningsmetod för den här rapporten togs med hänsyn till rapportens syfte där 

insamling av mjuk data via intervjuer med olika e-handelsföretag spelar en central roll och 

därför har en kvalitativ metod valts.  

Vid genomförande av en studie bör författarna också ta hänsyn till om undersökningen ska vara 

explorativ, deskriptiv eller hypotesprövande. Explorativ undersökning innebär att det finns 

luckor inom ett visst forskningsområde och då väljer att samla in så mycket kunskap som 

möjligt inom detta område för att kunna belysa detta problemområde på ett allsidigt sätt. 

Deskriptiv undersökning innebär istället att det redan finns en viss mängd kunskap inom ett 

visst problemområde. Vilket görs genom att analyserar den kunskap som finns inom området 

för att sedan välja att undersöka några aspekter av de fenomen som är av intresse. Inom områden 

där det finns en omfattande kunskapsmängd och utvecklade teorier kan författaren utföra 

hypotesprövande undersökningar. Med hypotesprövande undersökningar menas att författaren 

drar slutsatser inom området som sedan prövas med hjälp av undersökningar.(Patel & 

Davidson, 2011 s.12-13) 

Denna rapport kan sägas vara deskriptiv då det finns en viss mängd kunskap inom området där 

utvalda delar av kunskapen analyseras som anses vara intressanta men det går inte att dra några 

generella slutsatser.  
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När en studie genomförs kan den också klassificeras som deduktiv, induktiv eller abduktiv. En 

deduktiv ansats innebär att studien utgår från teoretiska föreställningar (hypoteser) som sedan 

testas mot det empiriska materialet. Induktiv ansats är motsatsen där rapporten utgår från det 

empiriska materialet, utan någon förståelse för det teoretiska, för att dra slutsatser. Att ha en 

abudktiv ansats kan ses som en blandning mellan deduktiv och induktiv där rapporten växlar 

mellan teorin och empirin (Alvehus, 2013 s.109). Denna rapport anses ha en mer deduktiv 

ansats då rapporten utgår från teorin för att analysera den empiri som samlats in. Alvehus (2013 

s.109) påpekar dock att deduktiv och induktiv ansats snarare bör ses som ideal som kan vara 

svåra att leva upp till utan det blir snarare någon form av abduktion.   

För att få en någorlunda bra inblick i olika e-handelsföretags returhantering beslutades det att 

genomföra intervjuer för att på så sätt få empiriskt material. Ett alternativ hade kunnat vara att 

göra en fallstudie som innebär att författarna gör en undersökning på ett mindre avgränsad 

grupp (Patel & Davidson, 2011 s.56) men då hade det enbart vara möjligt att lägga fokus på ett 

e-handelsföretag vilket inte skulle ge samma möjlighet att få en generell bild över hur företag 

angriper returproblemet.   

2.2 Val av branschfokusering  

Då kläder är något alla människor är i behov av och då det är en av de branscher där det 

förekommer flest returer inom e-handelsförsäljning (Hjort, 2013), ansåg författarna att den 

branschen passade bäst vid undersökning för denna rapport. Generellt har online-shopping ökat 

det senaste decenniet (E-barometern, 2016) och klädehandeln är en av de branscher som ökat 

mest, under 2017 stod klädbranschen för hela 16 procent av den totala e-handeln (PostNord, 

2018). Branschens tillväxt har vuxit tämligen snabbt och som tidigare nämnts sätter det därför 

stora krav på företagens returhanteringsprocesser och kan ses som en stor utmaning för många 

företag.  

Hjort (2013) beskriver att den ökade e-handel även innebär att returer ökar, vilket kan vara en 

problematik för företagen då många företags processer är ineffektiva och inte utförs på ett 

kostnadseffektivt sätt. Därmed väcktes ett intresse hos författarna att undersöka hur företag 

inom klädbranschen arbetar med sin returhanteringsprocess samt hur de utformar sin process 

utifrån returerna.  

2.3 Val av respondenter 

Vid val av rätt respondenter hade författarna som önskemål att respondenterna skulle vara den 

med mest kunskap och högst ansvar inom företagets strategiska returhantering men även 
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respondenten för företagets operativa del i mån av tid och intervjumöjlighet. Genom att 

intervjua rätt respondent med högst kunskap inom returhantering kan författarna minimera att 

få bristfällig information under intervjuerna. Om det fanns möjlighet att också intervjua 

personen som ansvarar för den operativa resurshanteringen kunde författarna se om företagets 

normativa bild stämde överens med hur returhanteringen faktiskt går till. 

För att nå rätt respondenter användes snöbollsurval. Snöbollsurval eller kedjeurval är ett 

bekvämlighetsurval, synen på urvalsprocessen ses som ett sätt där forskaren får kontakt med ett 

mindre antal personer av relevans för undersökningens tema, därefter används dem för att få 

kontakt med respondenterna i huvudfokus. (Bryman & Bell. 2017 s.411)   

Genom att kontakta företags kundtjänster kunde författarna kort förklara vilka de var och att de 

skulle skriva en uppsats samt uppsatsens syfte, författarna förklarade även att de önskade få 

kontakt med deras returhanteringsansvariga respondent. Några av kundtjänsterna 

vidarebefordrade mailet direkt till respondenten i fråga och några skickade tillbaka 

respondentens e-mail så att författarna sedan kunde ta kontakt.  

Respondenterna som intervjuades var följande: Martin Larsson (Produktions- och lagerchef på 

CFG), Sofia Stenström (Businesscontroller på Bubbleroom), Joakim Thelin (E-handelschef på 

Thernlunds), Magnus Sewall (Head of Sales and Marketing på The Shirt Factory) och Anders 

(Lageransvarig på Johnells).  

2.4 Förkunskap  

Rapportens författare studerar industriell ekonomi med inriktning logistik. Då båda har ett 

intresse inom logistik och ekonomi medförde det till ett enkelt och gemensamt beslut om att 

rapporten skulle skrivas inom ämnet logistik. Vidare fördes diskussioner där författarna kom 

fram till ett gemensamt beslut om att rapporten skulle fördjupa sig i e-handeln för klädbranschen 

som anses vara ett väldigt intressant område.  

Författarna har förståelse för att den kunskap de inför studien redan erhöll kunde påverka vad 

och hur de tolkade de olika delarna av rapporten. För att inte tolka eller ändra på den insamlade 

informationen ifrån de olika intervjuerna spelades intervjuerna in, det medförde att författarna 

ständigt kunde lyssna på materialet och på så sätt kunde de inte förvränga informationen.   

2.5 Process  

Processkartan nedan beskriver hela rapportens process från start till slut. Arbetet har generellt 

flutit på bra men det har uppstått några mindre problem under arbetets gång. Att få tag på företag 
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som var villiga att ställa upp på intervju var en svårighet, författarna mejlade över 25 företag 

och fick slutligen kontakt med endast fyra st. De var framförallt svårt att få tag på stora 

renodlade e-handelsföretag och vi fick därmed nöja oss med tre företag som inte är renodlade 

och ett som är ett renodlat e-handelsföretag.  

 

Figur 3 Rapportprocess. 

2.6 Kvalitativ datainsamling 

Författarna startade i ett tidigt stadie att undersöka företag inom samma bransch och som kunde 

vara av värde för rapportens empiriska innehåll, där på skapades mejlkontakt med de valda 

företagen. Författarna önskade att få kontakt med rätt ansvariga person inom företagets 

returhanteringsprocess, för att sedan beskriva syftet och bakgrund till att vi ville få till en 

intervju. 

För att kunna besvara rapportens forskningsfrågor och samla data för rapportens empiri 

använder vi oss av verbala analysmetoder. Med en verbal analysmetod menas att man 

kommunicerar med en person verbalt för att då ställa frågor och diskutera kring dem, kan ske 

via telefon eller möte. Genom att använda sig av en denna analysmetod kan det ge svar på frågor 

som exempel hur företagen arbetar med sina processer och vad det ser för svårigheter. (Patel & 

Davidson, 2011 s.77) Intervjuns syfte innebar att samla in kvalitativ data för de berörda 

företagens operativa returhanteringsprocess men även för den strategiska returhanteringen och 

hur de arbetar med dess aktiviteter.  
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En avgränsning för forskningsfrågorna kan medföra en lättare väg att komma fram till de 

faktiska frågorna (Patel & Davidson, 2011 s.14). Det frågor som hade ställts upp var relativt 

enkla att ta fram då författarna genom hela rapporten eftersträvat en röd tråd och då visualiserat 

vad det faktiska frågorna bör innehålla för att besvara forskningsfrågorna i empirin. 

Grundläggande frågor bör omforma den grundläggande information som behövs för att utföra 

studien. Det bör även göras utrymme i slutet av intervjun till kommentarer och funderingar 

kring frågornas innehåll eller möjligt lägga till betydande information som respondenten anser 

saknas. (Patel & Davidson, 2011 s.14)  

En viss tid innan intervjuerna skulle äga rum skickade författarna deras intervjufrågor till 

berörda för att ge möjligheten att vara förberedd inför intervjun. Detta kunde medföra att 

respondenterna samlat information om de frågor som skulle ställas och på så sätt bidra med mer 

input till intervjun. I den mån det gick intervjuade vi en respondent som var ansvarig för den 

strategiska returhanteringsprocessen och en för den operativa returhanteringsprocessen för att 

inte enbart få en normativbild över hur det ”bör” se ut utan närmre hur det faktiskt ser ut. 

För att inte förvränga eller bilda egna uppfattningar spelades telefonintervjuerna in för att sedan 

kunna transkribera och sålla ut den information som var mest väsentlig för denna studie.  

2.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet eller ”sanningen” syftar till att ha ett kritiskt förhållningssätt mot de artiklar som 

studeras och öka trovärdigheten genom att studera flertalet vetenskapliga artiklar. Reliabilitet 

avser graden av konsista observationer inom samma kategori av olika observatörer eller av 

samma observatör vid olika tillfällen. (Silverman, 2010 s.275) 

Det är av vikt att ta hänsyn till dem för att öka forskningsrapportens trovärdighet. Det kan 

förekomma tvivel för trovärdigheten över ett påstående eller mätning på grund av att författaren 

helt enkelt inte tagit hänsyn för motsatta fall. (Silverman, 2010 s.275) Reliabilitet och validitet 

har till varandra ett visst förhållande och är därmed lika viktiga att ta hänsyn till (Patel & 

Davidson, 2011 s.98). 

Vid en kvantitativ informationsinsamling innebär detta att en mätning sker, mätningen avser att 

tilldela värden av numerisk ordning. Efter ”avläsning” av mängden i form av siffervärden är 

tanken att ett ”sant” värde som inte varieras slumpmässigt ska kunna utläsas av studien. En god 

validitet uppfylls om säkerställning att det som ska undersökas undersöks, men även att det sker 

på ett tillförlitligt sätt är av vikt. (Patel & Davidson, 2011 s.98) 
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För en kvalitativ forskning har ”validitet” och ”relabilitet” inte samma innebörd som för 

kvantitativ forskning. I kvantitativa forskningsrapporter innebär validiteten att rätt företeelse 

studeras. Genom en god teoriunderbyggnad kan validiteten stärkas men även med bra 

instrument och att mätningen utförs noggrant. (Patel & Davidson, 2011 s.102) För det 

kvalitativa fallet är det istället att upptäcka företeelser som är målet men även att förstå och 

tolka innebörden av livsvärlden och beskriva uppfattningar. Begreppet validitet omfattar därför 

hela forskningsprocessen i en kvalitativ studie. Då flera intervjutillfällen under studietiden kan 

ske och olika svar kan förekomma kan detta ses som ett tecken på en låg reliabilitet i en 

kvantitativ studie, men det behöver inte vara fallet i en kvalitativ studie då vederbörande fått 

nya insikter. (Patel & Davidson, 2011 s.103) 

2.8 Källkritik  

2.8.1 Kritik för primärkällor 

Intervjuer med The Shirt Factory, Thernlunds och CFG/Bubbleroom har genomförts via telefon 

medan intervjun med Johnells genomfördes via mail då det var enda möjligheten. Att 

genomföra intervju på mail har vissa svagheter jämfört med att intervjua på telefon. Det finns 

inte samma möjlighet till att diskutera varje fråga och dess svar. Vidare så går det att koppla 

viss kritik till källornas validitet då enbart en person från respektive företag (två från 

Bubbleroom) har intervjuats. Intervjuerna tenderar därför att spegla de intervjuade personernas 

åsikt och inte hur det faktiskt ser ut inom företagen. För att få en mer rättvis bild hade författarna 

kunnat vara på plats för att samla egen data.  

2.8.2 Kritik mot litteraturen  

För att säkerställa de använda vetenskapliga artiklarna för denna rapport har författarna använt 

sig av peer-review. Det vill säga sakkunnig granskning, vilket innebär att forskare som är 

kunniga inom området gör en bedömning av artikeln. Vid sökandet av vetenskapliga artiklar 

avgränsade författarna sig till att enbart söka efter de artiklar som blivit granskade enligt peer-

review.  

Författarna har använt sig av rapporter som sammanställt data över övergripande delar för e-

handeln, så som svensk Digital Handel och postnord. HUI Research är en organisation som ägs 

av Svensk Handel och som utför konsultverksamhet och forskning inom handel. Att de inte är 

en oberoende organisation går det att se kritiskt på men deras årsrapport som det refereras till i 

denna studie anses vara relevant. 
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 I vår teoretiska referensram har en vetenskaplig artiklar av Rogers, Lambert, Croxton och 

Dastugue från 2002 legat till grund för en stor del av de teorier som teoriavsnittet innehåller. 

De teorier som Rogers et al. (2002) behandlar och som ligger till stor grund i vår rapport är väl 

beprövade och används av flertalet forskare i flera sammanhang. Klas Hjort är en annan 

forskare inom området som återfinns i en stor del av teoriavsnittet. Klas Hjort är biträdande 

universitetslektor i förpackningslogistik vid Lunds Universitet och har dels skrivit en 

avhandling kring returhantering men även varit med och publicerat flera vetenskapliga 

forskningsartiklar på området. Rogers et al. (2002) är en återkommande referens i hans 

publikationer trots att den kan ses som föråldrade, den används ofta som en grund för att 

definiera returhanteringen. Jämfört med Rogers så har nyare forskning ett större fokus på e-

handeln. Till skillnad från andra forskare inom området så har Hjort skrivit med ett stort fokus 

mot den svenska e-handelsmarknaden vilket gör att hans teori lämpar sig väl för vår rapport.  

En stor del av den tidigare forskning som finns inom returhantering har inte fokuserat på dagens 

e-handel. Det finns idag en brist på ny forskning kring returhantering och konsumentreturer 

(Hellström et al., 2017). Som Hellström et al. (2017) säger så har författarna till denna rapport 

också upplevt vissa svårigheter att hitta uppdaterad teori från de senaste åren. Hellströms et al. 

(2017) rapport är finansierad av handelsrådet och är därmed ingen vetenskaplig artikel, däremot 

så är den godkänd av Handelsrådets vetenskapliga råd och forskarna är själva ansvariga för 

rapporten. Författarna anser att denna rapport är relevant då den är publicerad nyligen och har 

ett fokus på svensk e-handel. Rogers et al. (2002) skulle kunna ses som något föråldrad 

samtidigt så refereras den i flera nya forskningspublikationer så som Chen et al. 2017, de Leeuw 

et al. 2016 och Hellström et al. 2017.  
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3 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramens första del behandlas den strategiska processen inom 

returhantering med fokus på returer, gatekeeping, och avoidance. Sambandet mellan den 

strategiska processen och den operativa processen illustreras i figur 3.1. Nästkommande del 

tar upp returpolicyns påverkan på e-handelsföretag, dess returandel och hur den är kopplad 

till e-handelsföretags både strategiska och operativa returhantering. Tredje delen behandlar 

hur en generell bild av den operativa returhanteringsprocessen inom e-handel kan se ut. 

Slutligen i sista delen så sammanfattas teoridelen för att kunna besvara de forskningsfrågor 

som ligger till grund för rapporten.  

3.1 Returhantering  

 

Figur 4 Koppling mellan det strategiska och det operativa inom returhantering. 

Den strategiska processen inom returhantering handlar om att ta fram en design över hur 

strukturen för den operativa returhanteringen hos företaget ska se ut och vilka verktyg som de 

ska använda sig av (Rogers et al., 2002). Verktyg kan vara till exempel vilka aktiviteter som 

företagen väljer att använda sig av inom gatekeeping (att förhindra onödiga returer) och 

avoidance (att minimera antalet onödiga returer) samt hur de utformar sin returpolicy. Hur de 

olika aktiviteterna som tas upp i denna rapport är kopplade till varandra illustreras i figur 5. 

Syftet med den strategiska returhanteringsprocessen bör vara att på sikt få en ökad lönsamhet 

(Rogers et al. 2002). En mer generös returpolicy kan leda till en ökad returandel men behöver 

inte vara negativt för företagets lönsamhet då det också kan leda till ökad försäljningen 
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(Janakiraman, Syrdal & Freling, 2016). För att få så hög lönsamhet som möjligt är det dock 

viktigt att den strategiska returhanteringsprocessen stödjs av den operativa 

returhanteringsprocessen och att den fungerar på ett effektivt sätt (Rogers et al., 2002).  

För att ta fram en väl fungerande plan för den strategiska processen är det viktigt att först ta 

reda på hur returer påverkar företaget och vilken påverkan som det kan komma ha på företagets 

lönsamhet (Rogers et al., 2002). Detta kan göras genom att analysera anledningarna till att 

returer uppstår, hur kunderna ser på returer och vilka krav de har samt analyser den nuvarande 

operativa returhanteringsprocessen för att ständigt förbättra processen. 

3.1.1 Returer 

Rogers et al. (2002) kategoriserar returer i fem grupper:  

 

Figur 5Returkategorier – de markerade delarna är i fokus i rapporten. (Rogers et al., 2002). 

 

- Marknadsföringsmässiga returer är returer som sker mellan företag, till exempel mellan 

en grossist och en leverantör, detta kan ske på grund av att till exempel en vara har sålt 

dåligt.  

- Returer av tillgångar är returer av tillgångar som en part i försörjningskedja vill ha 

tillbaka, det kan till exempel vara emballering eller dyr utrustning.  

- Återkallning av produkter innebär att produkter återkallas av leverantören på grund av 

exempelvis kvalitetsproblem eller att de utgör en säkerhetsrisk för användaren.   

- Returer för miljö och återvinning är returer av exempelvis återvinningsmaterial som 

transporteras för att sedan återvinnas.  

- Konsumentreturer som också är den allra största gruppen av returer. Kundreturer 

uppstår då produkter skickas tillbaka av kunden och kan delas in i två grupper, returer 

av defekta produkter eller övriga returer som att kunden har ångrat sig eller att produkten 

inte passar. Det är denna returgrupp som kopplas till e-handelns returer och den 

returgrupp som denna rapport kommer att behandla. 
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Av Rogers et al. (2002) fem returkategorier så är konsumentreturer den returkategori som kan 

ses som mest komplicerad då de är väldigt oförutsägbara vilket gör hanteringsprocessen av 

returer svårplanerad (Rogers and Tibben-Lembke, 1999). Konsumentreturer kan uppstå på 

grund av flera olika anledningar., till exempel produktens kvalitet, fel passform, fel storlek eller 

ledtiden tills kunden erhåller produkten (Hjort, 2010; Rodger et al., 2002).  

För att kunna arbeta med avoidance och gatekeeping på ett smidigt och effektivt sätt ställs det 

höga krav på att företagen har tillgång till rätt information tidigt i returprocessen vilket kan vara 

en utmaning vid konsumentreturer då de är svåra att förutse (Hjort, 2010). Med rätt information 

menas orsaken till att returen uppstår. Ett förekommande sätt för e-handlare att ta reda på 

returorsaken är att använda sig av en retursedel där kunden får fylla i returorsaken som skickas 

tillbaka med returen (Hellström et al., 2017). Formulär tenderar dock att vara tämligen generella 

och tar inte alltid reda på den faktiska orsaken (Florin et al., 2007). En annan förekommande 

aktivitet är att kunden måste anmäla returorsak på företagets hemsida eller kontakta kundtjänst 

för att få ut en retursedel och redan där kan företaget samla in informationen som kan vara 

viktigt för att på ett effektivt sätt arbete med avoidance och gatekeeping (Hellström et al., 2017). 

När kunden registrerar sin retur på nätet innan returen skickas så får e-handelsföretaget 

information i ett tidigare skede. Att separera information från produktflödet är en viktig del för 

att på ett resurseffektivt sätt kunna hantera returer (Hjort, 2013) 

I figur 6 ses de vanligaste orsakerna till att en retur uppstår hos e-handelsföretag inom e- 

handel (Hjort, 2010):  

 

Figur 6 Returorsaker presenterat i procent av alla returer i undersökningen(Hjort, 2010). 
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Det som tydligt kan utläsas ifrån figur 6 är att de mest förekommande returerna för 

konsumentreturer inom klädbranschen är fel storlek på kläderna, vanligast är att storleken är 

för liten men även för stor storlek förekommer och står för 14 % av totala antalet returer. 

Passform är en annan returorsak som även den har hög procentuell returandel med hela 18 %. 

Dessa tre returorsaker beskriver Hjort (2010) som de vanligaste returorsakerna, alla tre 

orsakerna är nära relaterade till varandra då de alla handlar om fel storlek och står sammanlagt 

för hela 53 % av de totala returerna. Orsaken till returerna uppstår när kunden väl erhållit 

produkten och även provat den, det kan vara svårt att motverka eller påverka den sortens returer 

då det är upp till kunden vilken storlek som ”vanligtvis” passar kunden. Storlekar kan skilja sig 

åt från företag till företag och därmed kan fel storlek förekomma trots en välskriven 

produktbeskrivning (Hjort, 2010).  

3.1.2 Avoidance för klädhandel på nätet 

Avoidance syftar till att sälja produkter på ett sätt som minimerar antalet returer och på så sätt 

undvika onödiga returer (Chen et al., 2017: Rogers et al., 2002). Som tidigare nämnts är storlek 

och passform de absolut största anledningar till att det sker returer och därför är en viktig 

aktivitet att utveckla storleksguider som är så precisa som möjligt (Hjort, 2010). För e-

handelsföretag som enbart säljer andras varumärken kan det vara svårt att utföra detta enbart på 

egen hand utan bör ses som ett samspel ihop med leverantörerna i leverantörskedjan (Hjort, 

2013).  

Fel beställning, paketet som inte hämtats och annat är returorsaker som är väldigt svåra för e-

handelsföretagen att påverka då de är väldigt intetsägande, d.v.s. grundläggande anledningen 

till att kunden vill returnera sin produkt vid returorsakerna inte förklaras och därmed 

komplext att minimera dessa typer av returorsaker.  

Företag inom e-handel kan ha en stor tillgång till information om sina kunder tack vare sina 

databaser. För att kunna dra nytta av detta kan det vara fördelaktigt att utveckla ICT-system 

som kan samla in och analysera data gällande kunders köp och returer (Hjort, 2010). Ett sådant 

här ICT-system skulle till exempel kunna utveckla storleksguider baserat på kunders data. Ett 

exempel på detta är företaget FITANALYTICS som tillhandahåller ett verktyg till e-handlare 

som hjälper kunden att hitta rätt storlek (Fitanalytics.com). Deras storleksguide fungerar som 

så att kunder skriver in sin längd, vikt, ålder, kroppsform och vilken passform kunden vill ha. 

Verktyget analyser sedan kundens inskrivna siffror och jämför dessa siffror med vilka storlekar 

som tidigare kunder med samma mått har beställt. Utifrån detta kan verktyget föreslå den 

storlek som fått minst antal returer av dessa kunder. I praktiken är det inte alltid lätt att veta 
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vilken data som är av vikt och hur den ska används då datorer är väldigt bra på att hantera stora 

mängder data men inte lika bra på att sätta den i sammanhang (Pearlson & Saunders, 2013 

s.330-332). 

En allt vanligare förekommande lösning är att använda sig av digitala/virtuella 

tjänster/applikationer som bättre guide för storlek och passform (Hellström et al., 2017). Ett 

exempel på en sådan här tjänst är ”VIRTUSIZE” där mått på plagg förs in som kunden redan 

äger och som sitter bra för att sedan jämföra med plagg som är av intresse (Virtusize.com).  

Det är också viktigt att visualisera produkter tydligt med bra bilder (Hjort, 2010). Detta för att 

produkten ska matcha kundens förväntningar i så hög grad som möjligt. Detta kan till exempel 

göras genom att vissa produkten i flera bilder ur olika vinklar eller genom att ha en 

zoomningsfunktion på hemsidan där kunden har möjlighet att zooma in vart denne vill på 

produkten. Men det är väldigt viktigt att bilderna motsvarar verkligheten och inte finns där för 

att försöka försköna produkten. 

Aktiviteten avoidance behöver inte bara ske innan själva köpet utan kan också ske när kunden 

erhållit sin produkt. Det kan till exempel vara så att kunden inte förstår hur produkten ska 

användas och då använder sig av en kundtjänst för att få den hjälp som behövs för att kunna 

använda produkten och på så sätt förhindras att en onödig retur sker.  

Att undvika returer är inte alltid problemet, till exempel en kund som är tveksam och som har 

svårt att beställa rätt produkt kan gå förlorad om returmöjligheten inte var tillgänglig. Utifrån 

ett företags och hållbarhetsperspektiv ökar en kund som beställer två storlekar eller två olika 

produkter sin ”träffsäkerhet”, alltså att den produkten som kunden efterfrågas är någon av de 

två storlekarna. Detta kan medföra att lönsamheten ökar samt att det kan vara mer hållbart ur 

ett miljömässigt perspektiv, än om samma kund beställer en storlek/produkt per köptillfälle, 

returnerar den första för att byta till exempel storlek. Vid beställning av två storlekar/produkter 

skulle summeringen av totala leveranser och returer bli två med en returmängd på 50 % och om 

samma kund skulle beställa en produkt åt gången skulle det resultera i tre transporter, (en 

utleverans, en retur och en till utleverans) med en returmängd på 50 %. (Hjort, 2013) Beställer 

kunden två olika storlekar och företaget redan då vet att en av storlekarna kommer att returneras 

kan det vara enklare för företaget att planera sin operativa hantering av returer vilket kan leda 

till en högre effektivitet. Det kan även öka kundservicen genom att kunden får ”rätt” storlek vid 

första leveransen. Hur som helst är bättre information angående storlek, passform, färg och 

fabrikat nödvändigt att presentera för kunderna (Hjort, 2013).  
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3.1.3 Hur kan gatekeeping fungera inom e-handel? 

Från början var gatekeeping främst utvecklat ur ett B2B-perspektiv. Returgodset gick oftast 

från kund till en tredje part som hanterar returgodset och fastställde i vilken riktning det skulle 

gå innan det nådde tillbaka till leverantören (Hjort, 2013). En utmaning vid gatekeeping inom 

e-handel är att e-handelsföretagen inte har möjlighet att kontrollera produkter innan de 

returneras (Griffis et al., 2012). I Sverige följer ofta en förtryckt och förbetald retursedel med 

paketet som kunden kan använda vid en retur vilket resulterar i att det blir svårt att utföra någon 

gatekeeping-aktivitet innan returen inkommit till företaget igen (Hjort, 2013).  Detta resulterar 

i att alla returer accepteras och följer in i samma flöde. För att ha ett effektivt gatekeeping-

arbete är det viktigt att separera otillåtna returer från övriga returer så tidigt som möjligt för att 

undvika att lägga onödig tid och resurser på dessa (Hjort, 2013).  

Det innebär dock inte att det är omöjligt att utföra gatekeeping inom e-handel. När kunden bara 

kan paketera om sin produkt och skicka tillbaka den med en förbetald returetikett utan att 

informera e-handelsföretaget att en retur är på väg så färdas information och produkten 

tillsammans. För att lyckas med detta behöver returpolicyn och gatekeeping-aktiviteterna stödja 

varandra (Griffis et al., 2012) och en aktivitet behöver ske innan kunden returnerar sin produkt 

(Hellström et al., 2017). En aktivitet som behöver ske innan är att separerar flödet av 

information och produkt ifrån varandra. Detta för att information kan flöda mycket snabbare än 

ett paket vilket kan innebära att e-handelsföretag kan få tillgång till information om 

inkommande returer innan själva returen anländer (Hjort, 2010). Det kan till exempel ske 

genom att kunden måste registrera sin retur på nätet för att få en förbetald retursedel skickad 

till sig. Detta gör att e-handelsföretaget får information om returen i ett tidigare skede innan det 

skickas och då kan planera sitt arbete bättre. Gatekeeping behöver heller inte alltid ske i början 

av flödet utan kan ske på olika punkter (Hjort, 2013). Det betyder att all form av kontroll av om 

returen är godkänd eller inte blir en form av gatekeeping (de Leeuw et al., 2016) och som Hjort 

(2013) nämnde så är det viktiga att så tidigt som möjligt sortera bort otillåtna returer från flödet 

för att de inte ska ta tid och resurser.  

För e-handelsföretag som använder sig av flera försäljningskanaler så som försäljning både på 

nätet men också i butik finns en annan möjlighet för att ha gatekeeping-aktiviteter jämfört med 

rena e-handlare. Sådana här företag kan erbjuda kunden möjligheten att göra sin retur i en 

markbutik vilket ger personalen möjlighet att undersöka returen innan den godkänns (de Leeuw 

et al., 2016). 
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3.1.4 Hur påverkar returpolicyn e-handelsföretag?  

Woods (2001) beskriver köpprocessen på distans i två steg; kundens beslut om att köpa och 

kundens beslut om att behålla eller returnera produkten. Mukhopadhyay & Setaputra (2007) 

beskriver produkter köpta på nätet som ”upplevelse/prova-på-produkter” då kunden inte har 

möjlighet att testa eller känna på produkten. E-handelsföretagets returpolicy är därför ett viktigt 

verktyg för att påverka försäljningen då returpolicyn kan påverka kundens syn på produktens 

kvalitet som i sin tur kan påverkar kundens köpintention (Mukhopadhyay & Setaputra, 2007). 

Beroende på hur ett företag sätter ihop sin returpolicy kan den påverka kundens köpfrekvens 

och returbenägenhet på olika sätta (Janakiraman, Syrdal & Freling, 2016). Rent generellt 

tenderar en mer generös returpolicy att öka dels försäljningen men också returandelen och 

därför bör returpolicyn ses som ett verktyg för att skapa balans mellan försäljning och returandel 

vars syfte är att ha en större påverkan på kundernas köpintension än på kundernas 

returbenägenhet (Janakiraman, Syrdal & Freling, 2016; Hellström et al., 2017). Janakiraman, 

Syrdal och Freling (2016) fann att om strategin är att stimulera kundens köpfrekvens bör en 

generös returpolicy införas, som exempel väldigt generöst gällande avgifter och där kunden 

behöver anstränga sig så lite som möjligt. Är strategin däremot att minska antalet returer så fann 

både Janakiraman Syrdal & Freling (2016) och Janakiraman & Ordóñez (2012) att det bör vara 

mer ansträngande för kunden att returnera men också att ett längre tidsfönster kan leda till färre 

returer. Om företagen väljer att erbjuda mer generösa villkor som ökar returandelen är det 

viktigt att ha en välfungerande och effektiv operativ returhanteringsprocess som stödjer 

returpolicyn (Hjort, 2013) för att inte kostnaderna ska slå ut de potentiellt ökade intäkterna. Det 

kan också uppstå andra problem om det erbjuds mer generösa villkor till sina kunder. Enligt 

både Rosenbaum & Kuntze (2005) och de Leeuw et al. (2016)  är det inte ovanligt att kunder 

missbrukar de generösa villkoren genom att beställa en produkt med syftet att använda den för 

att sedan skicka tillbaka den. Företag tenderar därför att inte informera om hur exakt generösa 

villkor de faktiskt har och de är ofta mer generösa än vad som kommuniceras (Hellström et al., 

2017).  

Både Griffis et al. (2012) och Hjort (2013) fann dock stöd för att kunder som returnerar är mer 

lönsamma än kunder som inte returnerar, de handlar både mer frekvent, fler produkter per order 

och produkter med ett högre medelvärde. Att använda sig av en returpolicy i tron om att den 

passar alla bör ses som en ineffektiv metod och istället bör man anpassa returpolicyn efter 

kundsegment (Hjort, 2010). Enligt Graffis et al. (2012) kan företag ge de mest lönsamma 

kunderna mer generösa villkor och även prioritera dem framför mindre lönsamma kunder. I 
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praktiken skulle man exempelvis kunna använda sig av en ABC-klassificering för att dela in 

kunderna i olika segment. Ett annat alternativ skulle kunna vara att exempelvis erbjuder kunder 

som är medlemmar i en kundklubb mer generösa villkor. 

Det är inte bara för de olika kundsegment som returpolicyn kan tänkas se olika ut om man vill 

maximera sin vinst. Lantz och Hjort (2013) fann att returfrekvensen för festklänningar var 

signifikant högre än vad returfrekvensen för övriga plagg var vilket kan innebära att företagen 

också bör erbjuda olika villkor för olika produktsegment beroende på returfrekvensen.   

Linjen mellan kunder som använder sig av returpolicyn på ett för e-handelsföretaget lönsamt 

sätt och kunder som missbrukar kan dock vara tunn och de Leeuw et al. (2016) menar att man 

kan erbjuda kunder som returnerar mindre någon form av bonus men att det kan vara lättare i 

teorin än vad det faktiskt är i praktiken.  

Att erbjuda en mer generös returpolicy kan också vara ett viktigt verktyg för att få fler lojala 

kunder då en generös returpolicy kan leda till att kunderna känner sig tryggare och gärna 

återkommer för nya köp (Janakiraman, Syrdal & Freling, 2016; Rogers & Tibben-Lemke 1999). 

Lojala kunder tenderar att köpa fler produkter och dyrare produkter jämfört med nya kunder 

men det är också billigare att behålla lojala kunder än vad det är att attrahera nya kunder 

(Harrison, Van Hoek & Skipworth, 2014 s.57).   

Det är dock inte helt ovanligt att e-handelsföretag också har vissa krav på sina kunder vid returer 

trots att kunden har full ångerrätt enligt distansavtalslagen (SFS 2005:59) och har rätt att bara 

returnera produkten utan några som helst frågor. Ett krav kan vara att för att kunden ska erhålla 

en returetikett som ger fri retur så krävs det att kunden registrerar sin retur på nätet. Andra 

företag skickar ofta med en retursedel där kunden får fylla i returorsak och på så sätt kan säljaren 

få information om varför produkten returneras. Att få information om varför produkter 

returneras är en väsentlig del för e-handelsföretag i deras avoidance-arbete (Hjort, 2010).  

3.2 Den operativa returhanteringsprocessen  

Den operativa returhanteringsprocessen avser den verkliga processen som blivit etablerad och 

framtagen genom den strategiska processen (Rogers et al., 2002). Returhanteringsprocessen kan 

vara organiserad på två olika sätt, antingen centraliserad eller decentraliserad (Blackburn et al., 

2004). En centraliserad returhantering innebär att returer hanteras på ett stort centrallager 

medan en decentraliserad returhantering innebär att varje företag hanterar sina egna returer 

(Blackburn et al., 2004). Inom e-handel kan en centraliserad returhantering innebära 

outsourcing av sin returhantering till en tredje part som hanterar returen för att sedan skicka 
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tillbaka den till det säljande e-handelsföretaget. En av de största anledningarna till att detta göra 

är för att kunna dra kostnadsfördelar i form av att returerna kan hanteras mer kostnadseffektivt. 

Däremot blir det ofta en extra transport från den tredje parten till det säljande e-handelsföretaget 

vilket kan innebära en längre genomloppstid. Om företag däremot säljer produkter som är 

väldigt tidskänsliga, exempelvis kläder, kan det enligt Blackburn et al. (2004) vara mer 

fördelaktigt använda sig av en mer decentraliserad metod då genomloppstiden kan kortas ner. 

Att e-handelsföretag inte kan hantera sina returer på ett tidseffektivt sätt kan bero på att 

returhanteringen ofta ses som en delaktivitet som kommer lite i andrahand (Stock & Mulki 

2009).  

Oavsett om returhanteringen är centraliserad eller decentraliserad så kan ett företags 

produktreturprocess generellt kategoriseras i fyra olika steg eller stadier vilka kan beskrivas 

som följande: erhålla, kontroll av retur, sortering samt beslut (Stock & Mulki, 2009). Rogers et 

al. (2002) beskriver processen mer detaljerat som olika delprocesser hellre än olika steg, 

processen visas i figur 3.2.  

 

 

Figur 7 Returhanteringsprocess (Rogers et al, 2002). 
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3.2.1 Mottagande av returförfrågan  

Enligt (Rogers et al., 2002) startar processen när en förfrågan av retur uppstår från kunden. I 

Sverige har dock kunder rätt enligt Konsumentköplagen (SFS 2005:59) att ångra sitt köp inom 

14 dagar och skicka tillbaka sin produkt till säljaren utan att informera denne om detta vilket 

kan innebära att det blir svårt för e-handelsföretag att planera och styra returhanteringen. 

Företag kan dock arbeta på olika sätt för att ändå få in information om en inkommande retur. 

Det kan exempelvis vara att kunden behöver skriva in returorsak på företagets hemsida och för 

att kunna skriva ut en retursedel som innebär att kunden inte behöver betala returfrakten, 

Zalando använder sig till exempel av denna metod och kan då få tämligen tidig information i 

returhanteringsprocessen (Zalando.se). Ett annat vanligt förekommande arbetssätt hos e-

handlare är att kunden får medskickat en retursedel i det levererade paket och kan då (om beslut 

om retur sker) fylla i returorsak i den medskickade retursedeln för att sedan skicka tillbaka den 

med varan som ska returneras. E-handelsföretag får då ingen information i förväg om 

inkommande retur och varför produkten returneras men gör det samtidigt mindre krävande för 

kunden.  

En ökad kundservice kan ske om kunden har möjlighet att välja returkanal (Roger et al., 2002). 

Olika returkanaler kan till exempel vara att kunden kan välja att få returen upplockad av 

transportbolaget eller möjlighet att lämna in returen på ett postombud. För företag som bedriver 

e-handel men också har egna markbutiker kan de även erbjuda kunden att göra sin retur i butik. 

Den första gatekeeping aktiviteten sker i denna process då produkter som inte får returneras 

inte ska kunna returneras, Exempel att underkläder eller andra intima kläder inte ska få 

returneras enligt företags returpolicys. Eller att kunden skickar tillbaka produkten efter den tid 

som är acceptabel enligt de framtagna villkoren i företagets returpolicy. 

3.2.2 Mottagande och kontroll av produktreturen 

Nästa delprocess i returhanteringsprocessen är mottagande och kontroll av produktreturen. 

Produkten kan skickas till ett varuhus eller en central för returer, det är först då företaget 

kommer i kontakt med produkten (Roger et al., 2002). I denna delprocess utförs det vitala 

aktiviteter för företaget där det krävs att produkten verifieras, inspekteras och bearbetas. I 

allmänhet är detta en manuell process som kan bidra till ett förbättrat pengaflöde om processen 

slutförs på snabbaste möjliga sätt.  

Trots att gatekeeping aktiviteten utförs innan produkterna tillträder returflödet krävs det att en 

ordentlig utvärdering av den returnerade produkten utförs på varuhuset eller returcentralen. 

Processteamets uppgift är att bestämma en orsakskod för returen. Enligt Roger et al. (2002) 
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borde returer spåras genom orsakskoder för att kunna utveckla en mer meningsfull 

prestandamätning för att tillgodose kunder och personalen inom företaget med värdefull 

information. 

3.2.3 Beslut   

Efter att diverse aktiviteter genomförts i mottagnings och kontrollprocessen börjar nästa 

delprocess inom returhanteringsprocessen som är beslut. I denna process granskas varje retur 

och besluta om lämplig åtgärd. I den strategiska returhanteringsprocessen utvecklas regler och 

riktlinjer för personalen som jobbar med returprocessen så att de lättare kan bestämma den 

slutliga åtgärden för produkterna. Dessa regler erhålls i en databas som är lättillgängliga för 

arbetarna. (Roger et al., 2002) 

Besluten för produkten kan inkludera ompaketering, renovering, återvinning, återförsäljning på 

samma marknad, återförsäljning på en andrahandsmarknad till rabatterade priser eller skicka 

produkten till deponering. Se Figur 3.2 

 

Figur 8 Beslut för produktreturer (De Brito & Dekker, 2003). 

Den största delen av de produkter som returneras har inga defekter utan behöver bara packas 

om för att åter kunna läggas in i lager och säljas (Li et al., 2013). Viss omarbetning kan behövas 

för kläder och det kan till exempel vara strykning, tvättning eller märkning. Då livscykeln för 

kläder är relativt kort (de Leeuw et al., 2016) är det därför viktigt att returnerade produkter 

snabbt genomgår returprocessen för att inte tappa attraktivitet och värde vilket skulle kunna 

leda till en minskad försäljningspotential (Rogers et al., 2002). Svårigheten här kan vara att det 
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är svårt att planera arbetet att hantera returer i och med att e-handelsföretag sällan vet hur många 

returer som de kommer få då kunden har möjlighet att returnera produkter utan att meddela e-

handelsföretaget i förväg.    

Det är även lika viktigt att produkten disponeras på korrekt sätt och sätter därför höga krav på 

att riktlinjerna är enkla att följa, samt att arbetarna är tränade för att försäkra att rätt beslut tas 

(Roger et al., 2002). 

3.2.4 Kreditera kunden 

Efter att produkten genomgått kontroll och beslut har skett behöver rätt kund krediteras för den 

returnerade produkten. I denna delprocess undersöks om diverse rabatter genomförts eller om 

andra villkor utfärdats vid köptillfället, för att då kunna kreditera kunden rätt belopp. Här skapas 

värde för kunden då deras process slutar och de återfått sina pengar. (Rogers et al., 2002) 

3.2.5 Analysera returerna och mätning av prestation  

Den sista delprocessen i den operativa returhanteringsprocessen innehåller aktiviteter som 

analysering av returer men även mätning av prestationer. En tämligen viktig del i denna 

delprocess är att använda sig av data från returorsakerna för att hitta möjliga förbättringar i 

avoidance. Den kan användas för att identifiera potentiella förbättringar till produkterna eller 

andra processer. Analysen kan resultera i återkoppling till produktutveckling, hantera 

efterfrågan, hantera tillverkningsflödet m.m. (Rogers et al., 2002) 

Den data som tagits fram borde också användas i den pågående strategiska 

returhanteringsprocessen för att hjälpa till i utvecklandet av riktlinjer för avoidance. Kan ett 

företag pålysa genom analysen att plagget ofta returneras på grund av att passformen eller 

storleken inte uppfyller kundens behov, kan de då utveckla bättre produktbeskrivning och 

riktlinjer för kunden. Det är dock inte alltid lätt att analysera orsaken till returen. Formulär 

tenderar rent generellt att vara väldigt generella vilket gör det svårt att veta den faktiska orsaken 

(Florin et al., 2007). Exempelvis, ett plagg returneras med returorsaken att det är för litet, vad 

är då orsaken? Är det storleksguiden som är dålig eller kanske finns det en bias att kunder 

tenderar att tro sig ha en mindre storlek än vad de faktiskt har? För att förstå faktiska orsaker 

kan företag därför ibland behöva göra undersökningar som är mer detaljerade (Florin et al., 

2007), returprocesser som kräver större ansträngning av kunden kan dock ha en negativ 

påverkan på kundnöjdheten (Mollenkopf et al., 2007). Det kan därför vara viktigt att hitta en 

balans mellan att få tillräckligt detaljerad information för att kunna ta rätt beslut samtidigt som 

kunden inte påverkas negativt.  
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3.3 Teorisammanfattning   

Returer tenderar att enbart ses som en aktivitet som driver kostnader (Mollenkopf, Russo & 

Frankel, 2007) vilket kan leda till att det finns stor förbättringspotential i returhanteringen hos 

e-handelsföretag (Chen et al., 2017).  Den strategiska delen av returhanteringen handlar till stor 

del om att hitta balans mellan intäkter och kostnader (Janakiraman, Syrdal & Freling, 2016; 

Hellström et al., 2017). Detta görs ofta genom att använda sig av returer och som ett verktyg 

för att attrahera nya kunder samt att behålla gamla. Företagen som kommit längre i sin 

utveckling kring returhantering tenderar att ha en större förståelse av vikten att arbeta 

förebyggande (avoidance) med returer, dels för att minska antalet returer men också för att öka 

kundnöjdheten.  

För den operativa returhanteringen är det viktigt att den stödjer de strategiska målen (Rogers et 

al., 2002). Den strategiska nivån handlar om att uppnå yttre effektivitet i den operativa 

processen, d.v.s. att man gör rätt saker. På den operativa nivån handlar det sedan om att uppnå 

inre effektivitet, d.v.s. att man gör sakerna på rätt sätt. Kan detta uppnås så finns det en 

möjlighet att få ner kostnaderna för returhanteringen och därigenom skapa balans mellan 

intäkter och kostnader. En stor fråga för den operativa returhanteringen är hur vida den ska vara 

centraliserad eller decentraliserad. Enligt (Blackburn et al., 2004) har ofta företag stort 

kostnadsfokus gällande hantering av returer och använder sig därför av en centraliserad 

returhantering då det ofta är kostnadseffektivt. En kostnadseffektiv hantering av returer behöver 

dock inte per automatik vara snabb och resultat av det kan bli att företagen förlorar intäkter för 

produkter med kort livscykel.  
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Figur 9 visar vilka positiva och negativa effekter avoidance, gatekeeping returpolicyn och 

decentraliserad/centraliserad returhantering har på antalet returer, försäljning samt kostnaden 

för att hantera returer.  

 

Figur 9 Effekter av aktiviteterna. 

 

Nedan sammanfattas vilka svårigheter, tillvägagångssätt/riktlinjer samt möjligheter som finns 

med avoidance, gatekeeping, returpolicy och den operativa returhanteringsprocessen.  

  



 

28 

 

VERKTYG SVÅRIGHETER TILLVÄGAGÅNGSSÄTT/ 

RIKTLINJER 

MÖJLIGHETER 

    

Avoidance Att lyckas utveckla 

produktbeskrivningar 

som är enkla och 

tydliga 

Leverantörers 

storlekar stämmer 

inte alltid överens 

med deras 

storleksguider 

Innan köp -> Rätt 

information  

Under och efter köp -> 

kundservice 

Aktiviteter = 

Storleksguider/tillhörande 

tjänster, kundservice, 

produktbeskrivningar, 

underhållsguide 

Undvika onödiga 

returer -> ökad 

kundnöjdhet och 

minskade 

kostnader för 

returer 

 

 

Gatekeeping Att hitta rätt verktyg 

till B2C då mycket är 

utformat efter B2B 

Kan vara svårt att 

kontrollera returer 

innan de kommer in i 

flödet 

Utveckla riktlinjer i 

returpolicy som stöder 

gatekeeping 

Visualisera för kunden vilka 

returer som accepteras 

Säkerhetsställa att 

otillåtna returer 

inte hamnar i 

flödet -> färre 

returer 

Tidigare 

information gör 

det lättare att 

planera den 

operativa 

hanteringen av 

returer 

Returpolicy Att hitta en 

returpolicy som 

skapar balans mellan 

kostnader och 

intäkter 

Utifrån rådande förhållande 

och arbetssätt ta fram en 

returpolicy som skapar 

balans 

Utforma en 

returpolicy som 

leder till en positiv 

påverkan på 

resultatet 

Operativa process Höga kostnader vid 

en större returmängd 

Svårt att 

prognostisera 

framtida returer 

Mäta och analysera 

processer för att kunna 

uppnå en högre effektivitet 

Effektivare 

processer -> lägre 

kostnader samt 

högre kapacitet 

Analys av den 

operativa processen 

kan ge input till det 

strategiska arbetet 

 

   

  

 

Tabell 2 Sammanfattning av svårigheter, tillvägagångssätt och möjligheter. 
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4. Empiri 

Empirin beskriver den data författarna samlat in ifrån intervjuer med olika respondenter från fyra 

företag. Empirin börjar med en kort beskrivning om de valda företagen och de respondenter som 

intervjuats, därefter beskrivs den data som författarna samlat in om företagens returpolicys, den 

strategiska returhanteringsprocessen och sedan en beskrivning om hur företagens operativa 

returhanteringsprocesser ser ut. Slutligen tas de svårigheter och möjligheter upp för vad respektive 

företag står inför idag. 

4.1 Beskrivning av de intervjuade företagen 

4.1.1 Thernlunds Man & Woman 

Thernlunds öppnade sin första modebutik 1955 i Stockholm där siktet var inställt på att bistå 

herrar med rockar och kostymer. 2016 köpte Thernlunds upp modeföretaget Gatt och bildade 

då tillsammans Thernlunds Man & Women. Idag säljer de modekläder för både män och 

kvinnor, allt från mode, skor och accessoarer till vardag och fest. Försäljningskanalerna består 

av 11 butiker samt webbshopen. Där webbshopen enbart står för cirka 4 % av omsättningen 

som 2016 var 34 miljoner. Idag har Thernlunds en returandel som uppgår till 20 %.   

Respondenteten för Thernlunds man & woman heter Joakim Thelin och är idag E-handelschef. 

Joakim kommer från början ifrån Gatt och fick som uppgift vid sammanslagningen att byta ut 

affärssystemen och kassasystemen men även starta upp e-handeln för företaget.  

4.1.2 The Shirt Factory  

The Shirt Factory (TSF) grundades 1988 och har sedan dess fokuserat på att enbart sälja skjortor 

i toppkvalité med eget märke och design. Deras skjortor befinner sig i ett lite högre prissegment 

och deras kundgrupp är därefter. Deras vanligaste kund är en man eller kvinna mellan 30-40 år. 

Förutom försäljning via sin e-handel så har TSF också nio stycken egna markbutiker samt ett 

samarbete med Åhlens som säljer deras produkter i Göteborg och Stockholm. TSF ser 

försäljning via butik som sin främsta försäljningskanal och e-handeln som en sekundär 

försäljningskanal där TSF främst riktar sig till återkommande kunder. Deras omsättning 2016 

var drygt 50 miljoner varav e-handeln stod för 15 %.   

Till skillnad från många andra tillverkar inom klädhandeln arbetar inte TSF med 

säsongsbetonade kollektioner vilket gör att deras plagg rent generellt har en längre livscykel. 

TSF mäter sin returmängd i kronor av försäljning och är idag cirka 7-8%, vilket i returandel 

estimeras till att vara någon procent högre. 
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Från TSH har Magnus Sewall intervjuats som är ”Head of Sales and Marketing” med ansvar 

för sälj, marknadsföring och logistik. Intervjun skedde 2018-04-05 via telefon. 

4.1.3 Consortion Fashion Group/Bubbleroom 

CFG är en koncern som består av två separata varumärken, Bubbleroom och Cellbes. 

Varumärkena är båda renodlade e-handelsföretag inom mode. Bubbleroom har en målgrupp 

som inriktar sig mot kvinnor i 20-30 års ålder med ett mer party och glamour inriktat mode. 

Cellbes målgrupp är i sin tur mer för den ”mogna” kvinnan. Cellbes säljer även inredning som 

lampor och hemtextiler. Då möjlighet inte fanns för intervju av någon respondent hos Cellbes 

är de data som beskrivs i empirin insamlad från CFG:s operativa process som innefattar de båda 

företagens operativa process, men även från en respondent för Bubbleroom. 

Respondenten för CFG:s operativa del heter Martin Larsson och är produktions- och lagerchef, 

Martins ansvarsområde avser hela logistikprocessen inhouse. CFG är placerad i Borås och har 

idag två lagerhus på totalt 18 000 kvm, i de båda lagerhusen arbetar ca 75 lagerarbetare och 4 

tjänstemän som är produktionsledare. Respondenten från Bubbleroom heter Sofia Stenström 

och jobbar som businesscontroller.  

Bubblerooms omsättning för 2016 uppgick till 135 miljoner kronor och deras returandel ligger 

på cirka 30 %. 

4.1.4 Johnells  

Johnells grundades 1893, Johnells är en multi brand-kedja med försäljning av märkeskläder. 

Johnells riktar sin försäljning till män och kvinnor mellan 20-30 årsålder. Johnells är i grunden 

ett familjeföretag och har idag tio butiker varav några är under franchise. Deras e-handel står 

idag för cirka 30 % av den totala omsättningen på 28 miljoner.  

Anders är vår respondent på Johnells och han är lageransvarig för deras centrallager, Anders 

ansvara främst för att hålla igång driften men har även hand om inleverans, returhanteringen 

samt reklamationer.    

  

https://www.messenger.com/t/magnus.m.andersson
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4.2 Hur ser de intervjuade företagens arbete med avoidance ut? 

Tabell 2 sammanfattar vilka funktioner som finns på de intervjuade företagens hemsidor. 

Företagen Måttabell/ 

Storleksguide 

Zoomningsfunktion  

på plagget 

Produkt-

beskrivning 

Mannekäng/ 

modell  

The Shirt Factory Ja Ja Ja Delvis  

Thernlunds Nej Nej Ja Nej 

CFG/Bubbleroo

m 

Ja Ja Ja Ja 

Johnellss Nej Ja Ja Nej 
Tabell 3 Funktioner på de intervjuade företagens hemsidor. 

The Shirt Factory  

TSF har idag inget större förebyggande arbete mot retur. Enligt deras ”Head of Sales and 

Marketing” så tycker han att den relativt låga returmängd företaget idag har är acceptabel, deras 

storleksguider fungerar bra och de har bilder på produkterna som ger en tydlig och verklig bild. 

Däremot så arbetar de med att följa upp returerna från kund. Detta gör de genom att alltid 

kontakta kunden efter att returen inkommit för att meddela att returen kommit tillbaka och att 

en återbetalning till kunden har skett. Om kunden har några övriga tankar eller åsikter om 

returen har denne möjlighet att ställa dessa frågor vid denna process. Detta är ett sätt för TSF 

att erbjuda en högre kundservice för att få kunder som vill återkomma och bli lojala. Att försöka 

sälja till tidigare kunder är något som de fokuserar mycket på när det gäller deras e-handel. De 

använder sig inte av några system för att spåra olika returorsaker och har därför inte kontroll på 

vad de största returorsakerna är men på känsla säger deras ”Head of Sales and Marketing” att 

den största andelen returer beror på att fel storlek eller fel passform. Det finns en liten övervikt 

mot returer av damkläder jämfört med herrkläder. Detta beror förmodligen på att damskjortan 

finns i fler olika produktmodeller med olika passformer jämfört med herrskjortan som enbart 

finns i två olika passformer.  

CFG/Bubbleroom 

Bubblerooms ”businesscontroller” förklarar att deras strategiska returhanteringsprocess länge 

har inneburit att endast motverka returer genom bättre passform samt tydligare bilder och 

produktbeskrivning. De följer även data på de olika returkoderna i deras strategiska arbete, för 

att kunna föra statistik. Bubbleroom har fram tills nu inte fokuserat på den strategiska biten och 

därför inte gjort mer än vad som presenteras ovan. 

Bubbleroom gjorde 2017 en stor omorganisering och anställde då personer för att specifikt 

arbeta med kundrelationer, analys men även gatekeeping aktiviteter, för att aktivt jobba med 

detta flera år framöver. 
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Bubbleroom har börjat fundera på om att kunden ska registrera sina returer på ”mina sidor”. 

Även diskussioner inom strategiteamet angående bättre storleksguider ska utvärderas. Av 

Bubblerooms returer står ”problem med storleken” för 38 % i fyra olika felkoder. Deras 

businesscontroller uttalar sig om att det sker misstankar om att kunder beställer fler storlekar 

eller fler varianter av t.ex. en balklänning och redan vid köptillfället planerar kunden att 

returnera. Segmentet ”extra festliga klänningar” har störst returandel, då de är det dyrare 

segmentet i sortimentet krävs det att kunden är 100 % nöjd för att inte retur ska ske. Plagg som 

till exempel en tröja som befinner sig i ett billigare segment kan innebära att kunden inte måste 

känna sig 100 % nöjd för att behålla plagget. 

Thernlunds Man & Woman 

Thernlunds jobbar inte mycket med avoidance-aktiviteter för att motverka att returer uppstår. 

Deras ”e-handelschef” ser inga problem i antalet returer i nuläget utan ser mängden som relativt 

låg, deras produktbeskrivning är tydlig och beskriver plaggets färg och användningsområde, de 

använder sig även av flertalet bilder och en mannekäng för att tydligt visa plaggets passform. 

De mäter inte alla plaggen från leverantörerna vilket kan göra det svårt att översätta storlekarna 

rätt alltid och det kan vara något som behöver ses över enligt Thernlunds.  

”E-handelschefen” beskriver att han inte kan se någon skillnad gällande returer för herr- eller 

kvinnokläder utan de returnerar lika ofta. De plagg som returneras mest är de plagg som är av 

de dyrare slaget och den vanliga returorsaken är att plaggets storlek är fel eller att passformen 

inte passar.   

Johnells 

Johnells arbetar idag enligt deras ”lagerchef” inte på något direkt sätt med att motverka returer. 

Han nämner dock att de arbetar med att införa en storleksguide på hemsidan då det efterfrågas 

vilket kan ses som en aktivitet för att motverka returer. De har idag inget IT-system där de 

samlar data om returer för att kunna motverka dem men de har ett IT-system där de tydligt kan 

se vad en order innehåller och vart den skickats ifrån. På så sätt kan Johnells tracka till exempel 

plockfel för att kunna motverka dem.  

För Johnells så är den största returorsaken att kunden ångrat köp tätt följ av någon 

storleksrelaterad orsak. Inom ångrat köp ingår dock returer där kunden returnerat ett plagg som 

inte passar men inte väljer att byta till en annan storlek medan storleksrelaterade orsaker är om 

kunden vill göra ett byte på ett plagg eller om kunden har beställt ett plagg i två olika storlekar 

och sedan returnerar den storleken som inte passar. Johnells ser idag inte att det finns någon 
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skillnad mellan returandelen för män/kvinnor och inte heller att det är någon produkt som är 

överrepresenterad i returandelen. Däremot så returneras dyrare plagg oftare än de lite billigare.  

4.3 Vilka gatekeeping-aktiviteter använder sig de intervjuade företagen av? 

The Shirt Factory 

TSF har inga aktiviteter idag som kan lika gatekeeping och de är väldigt generösa när det gäller 

vilka returer som ska accepteras och inte. Det fungerar för dem att idag vara mer generösa dels 

för att de inte får in någon större andel returer som inte är tillåtna men också för att de har lite 

dyrare produkter med högre marginal samt att produkterna har en längre livscykel. I och med 

en längre livscykel är det inte så noga om plagget kommer tillbaka som retur efter 30 dagar när 

returpolicyn egentligen säger 14 dagar och de har inga problem att få sålt returnerade produkter.  

CFG/Bubbleroom 

Idag använder sig inte CFG av några aktiviteter för gatekeeping men det finns tankar enligt 

deras ”businesscontroller” att titta över möjligheterna att införa någon sorts kontroll. Det finns 

ett pågående arbete där de tittar över hur de ska kunna införa att kunderna via ”mina sidor” ska 

registrera sin retur. De returer som är otillåtna separeras dock under returflödets gång hos deras 

returhubbar. Mer om det i stycke 4.5. 

Thernlunds Man & Woman 

Thernlunds jobbar inte proaktivt med några gatekeeping aktiviteter i dagsläget, då det inte ser 

något problem eller att fel varor returneras. Deras ”e-handelschef” förklarar dock att om de kan 

se ett tydligt mönster som till exempel att samma skjorta returneras 10 gånger med samma 

anmärkning, undersöker de bakomliggande orsaken. Om problemet till returerna skulle vara att 

kvaliteten inte håller kundernas förväntning så behöver Thernlunds ta kontakt med leverantören 

för att sedan försöka lösa problemet. 

Enligt deras ”e-handelschef” kan det bero på hur sent en retur returneras om den är säljbar igen 

eller inte, men då produkterna kan flyttas mellan alla deras 11 butiker anser han att produkten 

kommer att kunna säljas förr eller senare, det ska därför mycket till innan Thernlunds ska 

behöva föra en diskussion med kund angående en sen retur. De produkter som returneras till 

butik kan lättare kontrolleras då en kontroll av produkten kan ske innan en retur accepteras.    

Johnells 

De som arbetar med att hantera returer idag hos Johnells har fått utbildning i tyghantering för 

att kunna upptäcka om ett plagg använts mer än vid provning. För att kunna se om returen har 

skett inom det tidsfönster som returpolicyn tillåter så använder de sig av en söktjänst som DHL 
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tillhandahåller. Denna söktjänst gör det möjligt för dem att se exakt vilket datum kunden har 

lämnat in returen hos DHL-ombudet. Den vanligaste orsaken till otillåtna returer idag är enligt 

Johnells att kunden gör sin retur efter de 14 dagar som returpolicyn tillåter eller att plagget har 

använts. För returer som inkommer utanför tidsfönstret så kontaktas kunden men 

konsekvenserna ser olika ut från fall till fall. Om returen sker efter alldeles för lång tid så kan 

till exempel kunden erbjudas samma deal som erbjuds till kunder som returnerat använda plagg. 

Kunder som returnerar använda plagg kan erbjudas att returnera sitt plagg men måste då betala 

50 % av plaggets ordinarie pris.  

För kunden finns det även möjlighet att returnera i någon av Johnells tio butiker. Här finns det 

då en möjlighet för personalen att utför en kontroll av plagget/plaggen innan returen accepteras.   

4.4 Hur arbetar de intervjuade företagen med sin returpolicy? 

Tabell 3 visar hur delar av de intervjuade företagens returpolicy ser ut: 

Företag Ångerrätt Fri retur 

Medföljande 

returfraktsedel 

Kostnad för ej 

uthämtat paket 

The Shirt Factory 14 dagar Nej Nej Postnord* 

Johnells 14 dagar Nej/ja i butik Ja 300 kr  

Thernlunds 14 dagar Nej/ja i butik Ja 100 kr 

CFG/Bubbleroom 14 dagar Nej Ja 150 kr 

Tabell 4 Returpolicyn hos de intervjuade företagen 

*Kunden betalar för returen enligt Postnords tablå men ingen extra hanteringskostnad 

The Shirt Factory 

TSF ser inte returpolicyn som något direkt verktyg att använda sig av för att locka kunder utan 

den finns mer där för att den behöver finnas. Returpolicyn är därför utformad efter de villkor 

som finns i distansavtalslagen. En stor anledning till att TSF inte ser returpolicyn som något 

verktyg är enligt deras ”Head of Sales and Marketing” att de är själva med att sälja sitt 

varumärke (bortsett två Åhlensbutiker) vilket innebär en minskad konkurrens. Det finns inga 

tankar på att erbjuda gratis returer utan de ser det som en fair deal att de betalar frakten till kund 

och kunden betalar för frakten tillbaka vid en retur.  

TSF använder sig idag inte av någon medskickad returfraktsedel utan kunden får själv adressera 

paketet för att sedan lämna in det på närmsta postombud, antingen Schenker eller Postnord, och 

betala enligt den pristablå som finns där.  

CFG/Bubbleroom 

Arbetet med returpolicy ligger på respektive varumärke vilket innebär att returpolicyn för 
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Bubbleroom och Cellbes ser olika ut. Bubbleroom arbetar idag med sin returpolicy så att den 

ska passa deras affärsverksamhet enligt Sofia. De är medvetna om att det idag finns e-

handelsföretag som erbjuder betydligt mer generösa villkor men det är inget som de idag känner 

att de är i behov av att erbjuda för att kunna vara konkurrenskraftiga. Däremot så är de enligt 

Sofia medvetna om att detta är något som mycket väl kan komma att förändras och att de i 

framtiden kanske måste erbjuda mer generösa villkor för att kunna vara med och konkurrera. 

Idag kostar det kunden 45 kronor att göra en retur vilket Bubbleroom i nuläget är bekväma att 

ta betalt. Det är viktigt för Bubbleroom att det inte erbjuds ett allt för stort tidsfönster inom 

vilket returer är tillåtet då det skulle leda till att produkter som utgått ur sortimentet skulle kunna 

returneras och dessa produkter skulle vara väldigt svårsålda. Detta är en anledning till att 

Bubbleroom idag enbart erbjuder 14 dagars ångerrätt medan flera större konkurrenter erbjuder 

till exempel 30 eller 100 dagar. 

Thernlunds Man & Woman 

Thernlunds använder sig inte av fria returer och därmed ser de inte deras returpolicy som ett 

verktyg för att locka kunder. ”E-handelschefen” säger att det bedrivs diskussioner på 

Thernlunds om att de ska börja se det som ett verktyg och erbjuda fria returer till deras kunder. 

Enligt Thernlunds skulle ett första steg i detta kunna vara att börja med att erbjuda kunder som 

är klubbmedlemmar fri retur.  

I dagsläget erbjuder Thernlunds gratis retur i butikerna men för att returnera produkten till 

returavdelningen kostar det 39 kr. Kunden har idag 14 dagar på sig att returnera sin produkt 

vilket är i linje med distansavtalslagen och returpolicyn är likadan för alla kunder och produkter 

med undantag underkläder och strumpor där de är lite hårdare och plomberingen måste vara 

intakt för att få returneras. 

Johnells 

Johnells ser sin returpolicy delvis som ett verktyg att locka kunder med men mycket också som 

ett måste, dels för att de måste följa distansavtalslagen men också för att kunna konkurrera på 

e-handelsmarknaden där konkurrenter idag erbjuder mer och mer generösa returpolicys. 

Johnells arbetar med att göra det så enkelt som möjligt för kunden att returnera. Kunden behöver 

inte göra något för att erhålla en returfraktsedel utan den skickas med från första början och 

sedan följer också en retursedel med där det står detaljerat beskrivit hur returprocessen går till 

och vilka alternativ som kunden har.  
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Idag så är det gratis för kunden att göra en retur för att byta sitt plagg till ett annat, däremot så 

får kunden stå för fraktkostnaden som är 50 kronor vid en retur som avser ångrat köp. 

Tidsfönstret för kunden att returnera inom är 14 dagar vilket är i linje med distansavtalslagen.  

4.5 Hur ser den operativa hanteringen av returer ut inom företagen?  

The Shirt Factory 

I den operativa hanteringen av returer ses inkommande returer som vilket inkommande kolli 

som helst och sköts i det normala flödet. TSF har idag ett centrallager dit returen anländer. Alla 

skjortor är väl paketerade med nålning, plast och papper när de skickas ut till kund, när returen 

kommer in så är det oftast väldigt lätt för personalen att se om skjortan har packats upp av 

kunden eller inte. Om skjortan har varit uppackad så behöver den nålas om och paketeras igen 

innan den läggs in i lager. För paket som inte blivit uthämtade och skjortan inte blivit uppackad 

så kan TSF direkt lägga in skjortan i lager igen. Det sker ingen aktivitet i form av strykning av 

skjortorna däremot om någon skjorta skulle behöva strykas eller fixas till på något sätt så 

skickas skjortorna till någon av deras butiker och överlåter det arbetet till personalen där. När 

returen kontrollerats och godkänts i deras system så meddelas kundtjänst som tar kontakt med 

kunden för att meddela att returen inkommit. TSF mäter inte genomloppstiden för 

returhanteringen men enligt deras ”Head of Sales and Marketing” så hinner de med att hantera alla 

returer samma vecka som de inkommer.  

CFG/Bubbleroom 

CFG ansvarar till stor del för de båda varumärkenas operativa processer. I lagerhusen sker inga 

returhanteringsaktiviteter utan endast klassisk lagerhantering så som mottagning av orders, 

plocka, packar, skicka till kund. CFG använder sig istället av outsourcing vid hantering av 

returerna och använder sig idag av tre olika returhubbar runt om i Europa för att kunna täcka 

sin kundspridning. Den första hubben som ansvarar för returer från kunder i östra Europa är 

placerad i Polen, deras andra hubb är placerad i Estland och ansvarar då för returhanteringen 

för övriga Norden. De har även en gemensam sammanbetspartner i Norge som ansvarar för just 

kunderna i Norge. 

CFG skickar med en retursedel vid utsändning av paket till kund, därefter om det skulle visa 

sig att kunden önskar returnera produkterna behöver kunden inte gå in på Bubbleroom eller 

Cellbes hemsida för att fylla i och skriva ut returetiketten. Varje retur ankommer till respektive 

returhubb, när returen ankommit till hubben öppnas paketet för att därefter kunna inspektera 

och kontrollera att produkterna är hela och rena. Samtidigt läser de av orsakskoden som anges 

på retursedeln, om det är fel storlek, fel passform etc. efter att kontroll har skett matar 
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personalen på returhubbarna in produktens returorsak till systemet så att CFG kan ta del av 

informationen. Då produkten kontrollerats och returorsak säkerställts sker en ompackning och 

sortering på hubbarna, de produkter som är hela och rena läggs för sig i pallbingar och 

produkterna som är defekta av något slag läggs i sin tur för sig i andra pallar. I samband med 

att produkten genomgått kontroll och åter förts in i systemet kan kunden krediteras.  Därefter 

skickas alla returnerade produkter som genomgått returhanteringen hos diverse hubbar, både 

hela men även defekta produkter skickas tillbaka till lagret i Borås. Anledningen till att flödet 

av defekta produkter separeras från flödet av returer som ska återsäljas är för att det 

effektiviserar hanteringen av returerna då de kan prioritera de returer som ska läggas in i lager 

och säljas först.  

CFG har tagit fram en manual för hur deras returpartners ska granska varorna, returer som är 

tveksamma och som inte kan beslutas hos returcentern skickas därmed till CFG för vidare 

kontroll. Det kan exempel vara att kunden har använt plagget och sen tvättar den för att sedan 

returnera då plagget tappat passform eller färgen ändrats. Då behöver en dialog ske med kund 

för att se om kunden tvättat plagget rätt eller om det är kvalitetsfel hos leverantören. Dagligen 

ankommer cirka 4000 enheter till lagret i Borås och därför sker det ett stort dagligt arbete med 

returer som ska registreras och inlagras. 

Thernlunds Man & Woman 

Thernlunds använder sig inte av ett centrallager för att lagra och leverera produkter till de 

kunder som beställer kläder på nätet, istället använder de sina butiker som lager. Däremot har 

de en separat avdelning där aktiviteterna för webbförsäljningen utförs, plock och pack samt 

aktiviteterna vid returhantering sker där.  

Vid utskick av produkten medföljer en retursedel och returetikett, detta gör det enkelt för 

kunden att snabbt och enkelt skicka tillbaka paketet till returavdelningen vid eventuell retur. 

När produkten anländer till avdelningen öppnas paketet och produkten kontrolleras. De samlar 

statistik för returorsakerna på papper då de inte har något system som stödjer eller där de kan 

samla informationen.  Efter kontrollen skickas paketet till den butik där den gör sig mest 

lämpad.  

”E-handelschefen” säger att de analyserar processen till viss del och kan på ett ungefär säga att 

deras genomloppstid kan variera mellan 4-10 dagar beroende på säsong. Kostnaden för 

returhanteringen mäts inte heller så genomgående men han uppskattar kostnaden till 80 kr per 

plagg.  
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Johnells 

Johnells skickar med retursedel i de paket som skickas ut till kund och ser detta som de mest 

bekvämliga och enklaste sättet för kunden. Då kunden bestämmer sig för att returnera ett plagg 

kan kunden antingen välja att returnera direkt i butik eller till ett postombud. Väljer kunden att 

returnera till butik så behöver kunden inte betala frakten som är på 50 kr.  

Deras returhantering sker inhouse och de produkter som returneras skickas till centrallagret på 

en pall från deras speditör, vanligtvis packas returerna upp inom några timmar och då skickas 

ett bekräftelsemail till kund där det står att returen anlänt till centrallagret och att returen 

behandlas. Några dagar efter kommer ytterligare ett mail där det står att returen är färdigställd 

och att betalningssättet korrigeras. Dessa mail sker rent elektroniskt. De har nyligen gjort en 

satsning på att uppdatera hela deras retursystem så att returerna och dess orsakskoder samlas i 

deras egna system, det används även vid ivägskickande av orderna för att underlätta och få en 

överblick av vad som skickats iväg. Då paketet anländer sker aktiviteter som uppackning, 

kontroll av plagget så att den är i bra skick, skötsel av produkten om det krävs, till exempel 

strykning osv för plagget, därefter skickas plagget till den butik där det finns behov av plagget.      

De paket som de kan se blivit uthämtat och som varit hos kund kontrolleras ordentligt, medan 

paketen som inte blivit uthämtade tar de enbart en snabbtitt på för att se att plagget inte skadats 

under transporten. Kontrollering av den returnerade varan sker på samma sätt i butik som när 

returen skickas till centrallagret. Genomloppstiden för plagg som levereras via postombud tills 

att de är säljbara igen uppskattas ligga runt 5 dagar. Johnells mäter inte exakt kostnaden för 

returer men uppskattar att kostanden för en retur är ungefär 50 kr.    

4.6 Vilka möjligheter och svårigheter ser de intervjuade företagen i sin returprocess?  

The Shirt Facory 

Magnus som är Head of Sales and Marketing på TSF ser inga problem kring deras returer och 

tycker att de har en relativt låg returmängd och han ser heller inga direkta möjligheter i deras 

returhantering utan tycker att deras arbetssätt fungerar bra och på ett sätt som de önskar.  

CFG/Bubbleroom 

”Produktion- och lagerchefen” på CFG beskriver att kunders köpbeteende har ändrats och att 

istället för att köpa en storlek av produkten så beställer kunderna mer och mer fler storlekar av 

samma produkt, detta medför då i sin tur att antalet returer har ökat vilket kanske innebär 

utmaningar i hur de beskriver produkten och bättre storleksguide. En svårighet eller utmaning 
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som ”Produktion- och lagerchefen” beskrev att CFG står inför idag är att genomloppstiden är 

relativt lång då de använder sig av sina returhubbar, från det att hubben i Estland mottar returen 

tar det 2-3 dagar innan returen anländer till lagret i Borås och där i sin tur 1-2 dagar innan 

produkten ligger inne i systemet och på sin plats redo för försäljning. CFG ser möjligheter till 

att korta ner den interna genomloppstiden för att göra produkten säljbar tidigare. Idag är den 

säljbar först när den ligger på sin lagerplats men CFG ser möjligheter i att göra produkten säljbar 

i ett tidigare skede.   

En utmaning som Bubblerooms ”Businesscontroller” på beskriver och som kan bidra till att 

returer sker är när nya varumärken köps in till sortimentet och leverantören har andra system 

för sina storlekar (till exempel italienska) än vad Bubbleroom har, det ställer krav på att 

storlekarna översätts till rätt storlekar från början annars kan de bidra till ökade returer.  

Thernlunds Man & Woman 

Thernlunds ”e-handelschef” ser inga problem i antalet returer i nuläget, men om det skulle ökas 

i framtiden ser de på Thernlunds, svårigheter i hur deras returer hanteras vilket skulle innebära 

att ny investering i IT-system krävs.  

De ser möjligheter i att göra processen mer effektiv genom att automatisera mer samt använda 

sig av ”mina sidor” för att i ett tidigt stadie veta hur många returer som kommer inkomma. 

Deras ”e-handelschef” förklara även att de har börjat se ett beteende där kunder beställer fler 

storlekar av samma plagg. Detta ser han inte som ett problem utan mer en möjlighet till att 

kunden får rätt produkt från början förutsatt att inte båda plaggen returneras. 

Johnells 

Johnells ”lagerchef” berättar att de ständigt jobbar med att förbättra systemen och rutinerna och 

ser i dagsläget inga större problem med deras returhantering. Han berättar även att han tycker 

att den operativa processen utförs på ett effektivt sätt men kan eventuellt se möjligheter i att 

kunna snabba på lite genom att styra kunden till att returnera i butik om de så är möjligt. 

4.7 Sammanfattning empiri 

I tabell 5 sammanfattas företagens arbete inom de olika områdena kortfattat. 
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VERKTYG THE SHIRT 

FACTORY 

THERNLUNDS CFG/BUBBLEROOM JOHNELLS 

     

Avoidance Arbetar med tydliga 

storleksguider och 

bilder.  

Använder sig av några 

IT-stöd för att 

analysera returer.  

Ger en god 

kundservice vid 

returer.  

Använder sig av tydliga 

produktbeskrivningar och 

flertalet bilder.  

Ganska lite arbete med 

avoidance.  

Använder sig inte av 

några storleksguider. 

Svårt att mäta alla 

plaggen från olika 

leverantörer.  

Arbetar på ett strategiskt 

plan med att utveckla bättre 

storlekguider, tydligare 

bilder och produkt-

beskrivningar.  

Arbetar idag med att 

analysera och spåra returer 

på ett strategiskt plan.   

Hittills inget aktivt arbete 

med avoidance men 

arbetar med att ta fram 

och införa en 

storleksguide.  

Använder sig inte av något 

IT-system för att spåra 

returorsaker men har ett 

IT-system där de kan spåra 

ex. plockfel.  

Gatekeeping Använder sig inte av 

någon form av 

gatekeeping-aktivitet. 

Väldigt generösa när 

det gäller att acceptera 

otillåtna returer.  

Finns möjlighet att 

kontrollera returer innan 

de accepteras vid retur i 

butik.  

I övrigt inga andra 

gatekeeping-aktiviteter.  

Använder sig inte av något 

uttalad gatekeeping-

aktivitet.  

De separerar flödet av 

otillåtna returer från tillåtna 

returer på returhubbarna.  

Utbildar personal för att 

de ska kunna upptäcka 

otillåtna returer.  

Använder sig av DHL-

söktjänst för att ha koll 

på tidsfönstret för 

returen.  

Returpolicy Ses inte som något 

verktyg utan snarare 

som att den finns där 

för att den måste.  

Idag inget verktyg som 

används för att locka 

kunder.  

Finns tankar på att 

erbjuda fria returer för att 

stärka sin 

konkurrenskraft.  

Större medvetenhet kring 

returpolicyn.  

Framtagen så att den ska 

passa deras 

affärsverksamhet.  

Ser sin returpolicy delvis 

som ett verktyg.  

Arbetar idag med att göra 

det så enkelt som möjligt 

för kunden att returnera. 

Operativa 

process 

Returer hanteras i 

samma flöde som 

övriga inkommande 

kollin på ett 

centrallager.  

Nålas och paketeras 

om innan den läggs in 

i lager.  

När returen godkänts 

meddelas kundtjänst 

som meddelar kunden.  

Använder sina butiker 

som lager men har en 

separat punkt där 

aktiviteterna för e-handel 

utförs.  

Returen inspekteras, 

paketeras om och skickas 

sedan ut till den butik där 

produkten gör sig mest 

lämpad.  

Decentraliserad hantering av 

returer på tre returhubbar.  

Lång genomloppstid men 

stora kvantiteter. 

Returhubben fyller i 

returorsaken i ett gemensamt 

IT-system, kontrollerar & 

paketerar sedan om 

produkten innan den skickas 

till något av CFG’s två lager.  

 

Hantering av returer sker 

inhouse på ett 

centrallager.  

Returen packas upp, 

inspekteras, packas om 

för att sedan kunna 

antingen läggas in på en 

lagerplats eller direkt 

skickas ut till en butik.  

 
Tabell 5 Sammanfattning av empiri. 
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5. Analys 

Detta avsnitt analyserar och tolkar empirin utefter rapportens teoretiska referensram. 

Inledningsvis så analyseras retursituationen hos de intervjuade företagen. Därefter följer en 

analys av företagens arbete med avoidance, gatekeeping, returpolicy och operativ 

returhantering. Slutligen så sammanfattas analysen i en nu-lägesanalys och en analys av ett 

framtida tänkbart scenario.  

5.1 Retursituationen hos de intervjuade företagen  

För e-handlare inom klädhandeln finns det idag stora utmaningar kring returhantering då 

returmängden tendera att vara hög vilket kan leda till stora kostnader för e-handelsföretagen. 

Enligt Hjort (2010) så returneras mellan 20-50% av alla varor som köps via e-handeln. TSF 

skiljer sig gentemot de andra företagen då de mäter sin returmängd i kronor av försäljningen 

vilket idag är 7-8 %. Det motsvarar ungefär en returandel på 8 %. Thernlunds returandel är idag 

20 %, medan Bubbleroom och Johnells har en något högre andel returer vilket är 30 %. Den 

returorsak som är vanligt förekommande för samtliga företag är fel storlek och fel passform. 

Dessa orsaker vid returer är i linje med vad som framkommit i den teoretiska referensramen.  

En anledning till att TSF idag har en så låg returandel kan bero på att de inte ser sin e-handel 

som sin primära försäljningskanal. Den används mest för att sälja till tidigare kunder som redan 

är välbekanta med produkten och dessa kunder vet ofta vilken storlek och modell som passar. 

En annan anledning kan vara att de överlag har få modeller jämfört med andra klädesföretag. 

Herrskjortor finns i två olika modeller, slim och regular, medan damskjortor finns i 16 olika 

modeller. Detta kombinerat med att de själva designar modellerna och tar fram storleksguide 

gör det lättare att utforma storleksguider som är så precisa som möjligt och det medför en 

tydlighet för kund vid val av storlek. Det kan vara svårt för företag som inte säljer egna 

varumärken att ta fram precisa storleksguider (Hjort, 2010). Bubbleroom som använder sig av 

en mängd olika leverantörer har i vissa skeenden svårt att översätta leverantörernas storlekar 

vilket kan vara en faktor till att fel storlek och passform är vanligt förekommande som 

returorsak samt att den är så hög som den är idag. Thernlunds och Johnells är relativt lika 

Bubbleroom, då de fokusera på samma kundsegment och säljer likartade produkter. Thernlunds 

har inte lika stort fokus på aktiviteter kring returer och de ser inte sina returer som något problem 

utan mer som något nödvändigt i och med distansavtalen. Johnells använder sig inte av 

storleksguider idag men har som mål att inom kort införa de på sin hemsida då det är något som 

efterfrågats. Då Bubbleroom har en betydligt större omsättning jämfört med vad Thernlunds 
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har ifrån sin e-handel har Thernlunds inte samma antal returer och returer har därför inte en lika 

stor kostnadspåverkan på företaget. Detta är förmodligen anledningen till att Bubbleroom har 

ett större fokus på sitt arbete med returer. 

5.2 De intervjuade företagens arbete med avoidance 

Syftet med avoidance är att sälja produkter på ett sätt för att minimera antalet returer, det kan 

både se och utföras på olika sätt inom företagen. För de intervjuade företagen var det ingen som 

beskrev att de arbetar aktivt med olika aktiviteter inom avoidance men baserat på vad de beskrev 

i andra avseenden och hur deras hemsidor är gjorda så finns det en del avoidance-aktiviteter. 

Som Hjort (2010) beskriver är storlek och passform den absolut största anledningen till att 

returer sker. Därför är en viktig aktivitet att utveckla storleksguider som är så precisa som 

möjligt. Av de intervjuade företagen så använder sig TSF och Bubbleroom av måttabeller 

medan Johnells arbetar med att inför det. Anledningen till att Thernlunds inte använder sig av 

måttabeller är för att de inte mäter alla sina plagg och det kan ha att göra med att deras 

affärsfokus inte ligger på e-handeln i nuläget. Även då TSF liksom Thernlunds inte fokuserar 

på sin e-handel i nuläget har de utformat en storleksguide och det kan ha att göra med att de har 

färre produktmodeller och att de enbart säljer sitt eget varumärke, vilket tar bort komplexiteten 

vid översättning av andras storlekar till guide. Både Thernlunds, Johnells och Bubbleroom 

upplever idag att kunder köper fler storlekar av samma plagg för att gardera sig mot osäkerhet, 

det vill säga att kunden får rätt storlek. Detta kan vara ett tecken på att kunder känner sig osäkra 

vid köp på nätet och att företagens storleksguider inte är tillräckligt bra och behöver utvecklas. 

Verktyg som finns idag och som skulle kunna ha en positiv påverkan är till exempel 

”VIRTUSIZE” och ”Fitanalytics”. Samtidigt så nämner Hjort (2013) att om kunden känner en 

viss tveksamhet vid sitt köp så kan det vara mer lönsamt om kunden beställer två storlekar på 

en gång jämfört med om kunden bara beställer en storlek som sedan visar sig vara fel och 

tvingas göra en ny beställning. Detta belyste även Joakim på Thernlunds som sa att de inte 

upplever det som något problem om en kund beställer två olika storlekar av ett plagg utan 

snarare en möjlighet då kunden förmodligen behåller en av storlekarna och vilket ger en bättre 

leveransservice till kunden då denne får rätt storlek direkt.  

En annan viktig aktivitet är att utforma tydliga bilder och gärna flera som visar färg och form 

visuellt. Genom att visualisera tydligt för konsumenterna redan innan köp sker kan de således 

minimera returer till en viss grad. Alla fyra företagen som intervjuades använder sig av flera 

och tydliga bilder med bra kvalitet på deras hemsida. Bubbleroom använder sig av mannekänger 
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i stort sätt för alla plagg medan TSF enbart använder sig av det för damskjortor. Detta beror på 

att damskjortorna som tidigare nämnts finns i fler olika modeller än herrskjortorna och därför 

väljer de att visualisera hur de olika skjortmodellerna ser ut på ett tydligare sätt med hjälp av 

mannekänger. Thernlunds och Johnells använder sig inte av någon mannekäng idag, detta beror 

dels på att det är resurskrävande i form av tid och pengar. 

TSF har ett annat fokus än sina konkurrenter då de främst använder sin e-handel till att sälja till 

sina tidigare kunder. Kundservice är ett stort fokus för dem, genom att de alltid kontaktar sina 

kunder när returen har inkommit kan TSF hantera frågor kring returen. Genom att göra detta 

kan man få en djupare bild av kundens bakomliggande orsak till returen samtidigt som kunden 

upplever en god kundservice. Detta kan vara ett fungerande arbetssätt för att ta reda på den 

bakomliggande orsaken då det kan vara svårt att få reda på returorsaken genom att bara använda 

sig av returformulär. 

Av de intervjuade företagen så är Bubbleroom det företag som arbetar mest med att samla in 

data och analysera kundernas köp och returer. De kan till exempel använda sig av detta för att 

förbättra sina storleksguider och på så sätt förhindra framtida returer. Genom att använda sig 

av IT-system kan man på ett lättare sätt samla in större mängder data. Thernlund samlar också 

in data för att analysera den, dock sker det på papper och kan beroende på vad syftet är fungera 

i dagsläget. Det kan dock vara mindre effektivt om större mängder data kommer att analyseras. 

Bubbleroom är mycket större än de andra företagen som intervjuades och har därför större 

returflöde, det kan därför vara av större vikt att använda sig av IT-system som hjälpmedel. För 

resterande företag som intervjuades kan det vara ogynnsamt och kosta för mycket för att 

implementera och upprätthålla samt att det krävs kunskap kring hur och varför de använder sig 

av IT-system för att få ut värdefull information. 

5.3 Gatekeeping-aktiviteter inom de intervjuade företagen 

Gällande aktiviteter inom gatekeeping har de intervjuade företagen olika förutsättningar. 

Thernlunds, Johnells och TSF har idag butiker där det skulle kunna vara möjligt att göra returer 

där Johnells och Thernlunds använder sig av denna möjlighet. De har då möjligheter att utföra 

en kontroll av produkten i butik innan returen accepteras. TSF använder sig inte av denna 

möjlighet idag men de ser heller inget behov av att använda sig av några direkta gatekeeping 

aktiviteter då TSF har en väldigt låg andel returer som är otillåtna 

Johnells är det företaget av de intervjuade som har tydligast riktlinjer för att hantera otillåtna 

returer. De arbetar också med att utbilda sin personal för att kunna se om plagget använts mer 



 

44 

än vid ett provtillfälle. De är det företag av de intervjuade som har tydligast riktlinjer och är 

minst generösa när det kommer till returer som inte är okej enligt returpolicy. De är också det 

företag som tar ut högst avgift för paket som inte hämtats ut. De signalerar till kunderna att vara 

noga i sina inköp och förmodligen tolkar Johnells att de inte tappar sina kunder på grund av det.  

Som nämnts i teorin behöver dock inte alltid gatekeeping-aktiviteter ske i början av returflödet 

utan kan också ske längs vägen och syftet är att så tidigt som möjligt separera otillåtna returer 

från övriga returer för att undvika att lägga onödiga resurser på de otillåtna. Bubbleroom 

använder sig inte idag av någon gatekeeping-aktivitet i början av flödet men hos deras 

returhubbar så separeras otillåtna returer från de övriga returerna. Detta ger Bubbleroom 

möjligheten att prioritera de godkända returerna vid hantering på centrallagret och innebär att 

de på så sätt kan minska genomloppstiden och kan då ta hand om de returer som går att sälja 

vidare först. För TSF vars produkter har en längre livscykel blir däremot inte en sådan här 

aktivitet lika betydande då de nämner att de aldrig har några problem att sälja vidare sina 

returnerade produkter trots att de blivit returnerade långt efter det angivna tidsfönstret inom 

vilket returer är tillåtet. 

5.4 Returpolicyn hos de intervjuade företagen  

Enligt tabell 2 kan returpolicyn ha stor påverkan på försäljningen samt returandelen. Samtliga 

av de intervjuade företagen erbjuder idag 14 dagar som det tidsfönster inom vilket returer är 

tillåtet. Samtliga av de intervjuade företagen ser inte sin returpolicy som något verktyg utan de 

formar den utefter vad lagen säger. Enligt Hjort (2010) & Graffis et al. (2012) kan det vara 

lönsamt att erbjuda olika returpolicys till olika kunder eller för olika produkter. Joakim på 

Thernlunds lyfter tanken om att erbjuda fri retur till kunder som är klubbmedlemmar hos 

Thernlunds. Flera av de intervjuade företagen säger att dyrare plagg returneras i en större 

utsträckning jämfört med billigare och att detta kan bero på att kunden är mer noggranna att 

plagget sitter perfekt ju dyrare det är. Att erbjuda mer generösa villkor för köp av dyrare 

produkter skulle kunna få kunden att känna sig tryggare vilket enligt teorin kan attrahera nya 

kunder och/eller få mer lojala kunder. Det skulle dock förmodligen leda till en högre 

returmängd.  

De intervjuade företagen visar inte på någon större medvetenhet om hur deras returpolicys 

påverkar kunderna och de själva. Bubbleroom, Thernlunds och Johnells gör det till exempel 

tämligen enkelt för kunden att returnera sina produkter vilket enligt figur 9 kan leda till en ökad 

försäljning men också en ökad returmängd. Samtidigt tar de ut en avgift för returer vilket har 
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en motsatt effekt på försäljning och returmängd. Av de intervjuade företagen är det bara 

Bubbleroom som arbetar med en mer omfattande analys av returer. För de skulle det finnas 

möjlighet att göra ännu djupare analyser över till exempel vilka kunder som är de som returnerar 

mest. Enligt Hjort (2010) & Graffis et al. (2012) finns det stöd för att de kunder som returnerar 

är mer lönsamma vilket kan innebära att det finns en möjlighet för Bubbleroom att erbjuda en 

mer generös returpolicy för att stimulera kundens köpfrekvens ytterligare. För att kunna erbjuda 

mer generösa returvillkor är det viktigt att ha en operativ returhantering som klarar av de ökade 

antalet returer vilket Bubbleroom förmodligen har kapacitet att klara av. 

5.5 Den operativa processen  

Hur den operativa hanteringen generellt ser ut kan sammanfattas med hjälp av figur 8. Det som 

främst skiljer figur 8 från hur det ser ut hos de intervjuade företagen är det första steget 

”Mottagande av returfrågan” då kunden inte har någon skyldighet att förfråga om retur innan 

den sker. 

Samtliga intervjuade företag ber inte idag kunden att på något sätt registrera sin retur innan den 

skickas vilket enligt teorin kan göra hanteringen av returer svårplanerad. Det kan dock vara 

svårt att be kunden till exempel registrera sin retur på nätet utan att kunden får något tillbaka 

då kunden enligt distansavtalslagen har rätt att returnera en produkt utan att kontakta företaget. 

Ett exempel på vad kunden kan få i gengäld för att registrera sin retur är fri retur. Däremot så 

blir det mindre krävande för kunden om denne inte behöver lägga ner tid på att registrera sin 

retur vilket kan ses som god kundservice. Hjort (2013) belyser vikten av att separera 

informationsflödet från returflödet för att kunna hantera returer på ett effektivt sätt.  

Bubbleroom ser dock att detta är en aktivitet som kan behöva införas för att få en bättre kontroll 

över det inkommande returflödet för att kunna effektivisera sin returhantering. Att Johnells, 

Thernlunds och Bubbleroom idag använder sig av medskickad returetikettsedel skulle kunna 

ses som att de i nuläget inte ser det som ett problem att informationen inte kommer in innan 

produkten men förmodligen ser de det mer som god kundservice. Att TSF inte skickar med en 

returetikettsedel skulle kunna ses som att de inte vill uppmuntra till returer.  

Bubbleroom är det enda av de intervjuade företagen vars returflöde är separerat från det vanliga 

flödet. De är också det enda företaget som har en egen avdelning som hanterar returer. Detta 

beror förmodligen på att de har en betydligt större mängd returer att hantera. Eftersom de har 

så stora flöden kan det vara fördelaktigt enligt teorin att outsourca returhanteringen. Det kan 

leda till en ökad resurseffektivitet vilket kan leda till ekonomiska fördelar. Samtidigt så blir det 
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fler transporter vilket kan leda till en längre genomloppstid vilket i sin tur kan bidra till att det 

tar längre tid innan produkten kan säljas igen och en högre kapitalbindning i lager. Samtidigt 

skulle det krävas stora resurser för att kunna hantera en så pass stor returmängd som 

Bubbleroom idag har själva. Returer bör spåras genom orsakskoder för att kunna utveckla en 

bättre och effektiv returhantering. Bubbleroom är de företag som ligger längst fram och som 

samlar returkoderna i ett tidigt skede, men även Johnells har nyligen implementerat ett system 

som samlar in orsakskoder. Thernlunds samlar idag in sina orsakskoder enbart på papper vilket 

inte ger samma möjligheter som IT-stöd.  

För de intervjuade företagen sker deras utvärdering av plaggen efter att returen anlänt på ett 

tämligen likartat sätt men även hur de hanterar returen innan den åter igen är säljbar. Johnells 

är de företaget som lägger störst vikt på att kontrollera och utvärdera plagget, för att se om det 

är en acceptabel retur. Det utbildar sina anställda till att se om plaggets används mer än vid ett 

provtillfälle. Detta görs förmodligen för att inte uppmuntra till felaktiga returer och på så sätt 

få mindre returer. Detta kan samtidigt ses som en dålig kundservice från kundens sida och kan 

även innebära att företaget får lägga större resurser på en icke värdeskapande aktivitet. För 

företagen gäller det att hitta en balans för att inte gå miste om långsiktiga kunder som är 

lönsamma.  

Sista steget i den operativa returhanteringsprocessen är enligt den teoretiska referensramen 

”analys och mätning av prestation”, denna process är tydligt kopplad till avoidance då resultaten 

från mätningarna kan förbättra avoidancearbetet. Ingen av företagen visar på en djupare 

förståelse för varför returer sker idag. De arbetar idag med att analysera vilken typ av retur 

plagget avser, men då orsakerna kan vara rätt så generella kan det vara svårt att komma fram 

till den bakomliggande orsaken. Det viktigt att hitta en balans mellan att få tillräckligt detaljerad 

information för att kunna ta rätt beslut samtidigt som kunden inte påverkas negativt.  

Framförallt TSF, Johnells och Thernlunds har idag en returmängd som de själva bedömer att 

de kan klara av, detta speglas i deras svar på frågor kring avoidance, returpolicy och 

gatekeeping. För TSF till exempel så fokuserar de deras e-handel på att sälja till gamla kunder 

och det kan innebära att de inte behöver arbeta med de teoretiska verktygen i samma 

utsträckning som de övriga. De har också en mindre komplexitet kring deras plagg då de säljer 

betydligt färre produktmodeller jämfört med de övriga företagen samt att det är deras eget 

varumärke. Detta gör att det krävs betydligt mindre resurser för att utveckla bra storleksguider.  
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5.6 Sammanfattning av analysen  

Figur 10 sammanfattar hur de intervjuade företagens arbete med avoidance, gatekeeping och 

returpolicy ser ut idag. För samtliga företag finns en hel del möjligheter men också vissa 

svårigheter. 

 

Figur 10 Sammanfattning av nu-läget. 

Som kan utläses ur figur 10 så kan både Johnells och Thernlunds arbeta mer med olika 

funktioner på sin hemsida än övriga intervjuade företag. Johnells arbetar just nu med att ta fram 

en storleksguide som ska implementeras på hemsidan vilket bör ses som ett steg i rätt riktning. 

Både Johnells och Thernlunds skulle kunna visa upp plagget på en modell är det lättare för 

kunden att utläsa produktens passform men samtidigt kan det kräva resurser i form av tid och 

pengar för att göra detta. I och med att kläder rent generellt också har en relativt kort livslängd 

är det en process som behöver göras för årets alla kollektioner (vår, sommar, höst, vinter).  

För att analysera returer underlättar det att företagen har IT-system som kan göra det på ett 

effektivt sätt. Det skulle gå att säga att TSF som idag egentligen inte mäter något annat än 

kostnader runt sina returer skulle ha stora möjligheter att arbeta mer med att analysera sina 

returer för att dra fördelar. De har dock idag en så pass låg returmängd både i procent och i 

kvantitet att de förmodligen inte skulle kunna dra några större kostnadsfördelar av att göra det.  
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För svenska e-handelsföretag som idag vill arbeta med gatekeeping finns det utmaningar i att 

kunderna alltid har rätt att returnera ett köp utan att kontakta företaget innan och då finns heller 

ingen möjlighet för företagen att kontrollera returen innan den inkommer (bortsett från e-

handelsföretag som också erbjuder retur i butik). Samtliga företag skulle dock kunna uppmana 

kunden att kontakta företaget innan returen kommer. Ett problem med detta är dock att det kan 

vara svårt att be kunden göra något den inte måste. Det e-handelsföretagen skulle kunna göra i 

denna situation är att erbjuda till exempel en returetikettsedel till kunden med fri retur. Fri retur 

kan dock enligt figur 9 innebära en ökad returmängd samt ökade kostnader. De intervjuade 

företagens returmängd i procent idag är relativt låga sett till vad Hjort (2010) säger och företag 

som Johnells och Thernlunds som har låga returkvantiteter idag skulle kanske kunna erbjuda 

fria returer utan att kostnader för returhantering skulle öka allt för mycket samtidigt som dem 

skulle kunna bli mer konkurrenskraftiga.  

5.7 Ett framtida scenario  

Den genomsnittliga ökningen per år mellan 2010 till 2017 uppgår till 15 % av den totala 

handeln, e-handeln förväntas även att fortsätta öka. Estimerat att e-handelns tillväxt kommer 

att fortsätta ha en lika stor tillväxt varje år kommer e-handeln att omsätta nästan tre gånger mer 

2025 än vad den gjorde 2017, se figur 11.     

 

Figur 11 Estimat på hur framtida tillväxten kan se ut. 

 

En sådan ökning i framtiden skulle innebära ännu större utmaningar kring returer då de kommer 

bli ännu fler. För företagen Johnells, Thernlunds och The Shirt Factory som idag har majoriteten 

av sin försäljning i butik skulle förmodligen en större del av försäljningen flyttas till näthandeln 

vilket sannolikt ökar mängden returer. I takt med att e-handeln för dessa butiker ökar så kommer 
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förmodligen också antalet returer bli allt fler. Skulle det vara så att dessa företag inte är 

medvetna om hur detta kan påverka företaget och att de inte har någon plan för hur de ska arbeta 

med sina aktiviteter kring sin returhantering så skulle det kunna få väldigt negativa effekter. 

Rogers et al. (2002) beskriver vikten av att de strategiska beslut som tas stödjs av de operativa 

aktiviteter som finns kring sin hantering av returer. Skulle till exempel TSF som idag har väldigt 

låga returkvantiteter men samtidigt en mindre generös returpolicy bestämma sig för att vilja 

göra en större satsning kring sin e-handel och för att attrahera kunder erbjuda en väldigt generös 

returpolicy så skulle det förmodligen leda till betydligt större returkvantiteter. Har de då inte en 

operativ returhantering som klarar av att hantera denna ökade returkvantitet skulle det kunna 

leda till att kostnaderna kring returhanteringen tar över den vinst som kan åstadkommas genom 

en ökad försäljning. Som visas i figur 9 kan olika strategiska beslut inom dess aktiviteter leda 

till olika utfall. Det gäller för företagen att hitta en balans mellan kostnader och försäljning då 

många returaktiviteter innebär kostnader för företagen. 

Att arbeta med att undvika onödiga returer (avoidance) kan göras på olika sätt. Av de 

intervjuade företagen i denna rapport så säger flera av företagen att dyrare plagg returneras i 

större grad än billigare plagg. Att använda sig av mannekänger för att visa upp alla sina plagg 

kan vara en relativt stor kostnad för företagen, det kan därför vara fördelaktigt att använda sig 

av mannekänger för endast dyrare plagg eller produktsegment som har en högre returfrekvens.  

Den moderna tekniken är också något som ständigt utvecklas. I den teoretiska referensramen 

har verktygen Fitanalytics och VIRTUSIZE nämnts som ska göra det lättare för kunden att hitta 

rätt storlek och passform direkt med hjälp av olika teknologiska metoder. I ett framtida scenario 

skulle det kunna tänka sig att verktyg likt dessa kommer bli allt fler och kan underlätta för både 

e-handelsföretag och kunder. Här kan en utmaning bli att hitta just det eller de verktygen som 

passar just det specifika företaget bäst. Enligt Mollenkopf et al. (2007) uppskattar kunden när 

returprocessen är så enkel som möjligt och inte kräver någon större ansträngning. Nöjda kunder 

innebär ofta mer lojala kunder och på sikt är dessa enligt litteraturen mer lönsamma. Det blir 

även här en balansgång mellan antalet aktiviteter som kunden behöver utföra innan ett köp för 

att onödiga returer inte ska uppstå och den fördelen som kunden får genom att få rätt produkt 

direkt och slipper returmomentet.   
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6. Resultat & Slutsats 

Syftet med denna studie är att undersöka hur returhanteringen kan se ut hos e-handlare inom 

klädhandeln samt vilka utmaningar som kan finnas och hur de kan överkomma dessa 

utmaningar. För att undersöka hur returhanteringen kan se ut och vilka svårigheter företagen 

kan stå inför har en teoretisk referensram utformats som innehåller det som litteraturen kan 

bidra med kring området samt så har fyra olika företag intervjuats som är olika stora och vänder 

sig till olika kundsegment. Slutsatsen är att den kan se väldigt olika ut beroende på företag och 

miljö. För större företag tenderar returhanteringen att ha en högre aktivitet jämfört med mindre 

företag då deras returvolymer tenderarar att vara större. Sammanfattningsvis har vi kommit 

fram till att större företag bör lägga större fokus på sitt arbete med att undvika onödiga returer. 

Medan det inte behöver vara kostnadseffektivt för mindre företag utan de bör istället öka sin 

medvetenhet kring returer. De svårigheter företagen står inför är att hitta en balans mellan 

försäljning och kostanden för returer. 

Det är viktigt för e-handelsföretag att ha välfungerande avoidance- och gatekeeping-aktiviteter 

samt en returpolicy som stödjer företagens strategiska mål. Slutsatsen som kan dras är att e-

handelsföretag idag tenderar att ha en låg prioritering kring hur returer påverkar dem vilket 

innebär utmaningar för hur de ska arbeta med sina aktiviteter. För vilka möjligheter som finns 

för e-handelsföretag att överkomma denna utmaning så kan slutsatsen dras att e-handelsföretag 

bör öka sin förståelse för hur returer påverkar dem. Beroende på hur företagen väljer att utforma 

sin returstrategi enligt figur 9 så kommer utfallet att se olika ut. Figur 12 visualiserar dess utfall 

och vad utfallens påverkan blir på returmängd samt förtjänst. Ju mer företag befinner sig på 

högerkanten desto större är sannolikheten att de får en högre lönsamhet. Det gäller dock att 

företagens aktiviteter och beslut stödjer varandra.   
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Figur 12 Balansbräda 

Den första problemfrågan som denna rapport avser att svara på är: 

• Hur ser returhanteringen ut hos olika svenska e-handelsföretag inom klädbranschen? 

– Vilka svårigheter kan finnas? 

Studien visar att de större företagen som idag har en större returmängd sett till antal returnerade 

kollin har ett större fokus kring deras arbete med returer och en bättre koll på arbetet runt sina 

returer. Detta beror förmodligen på att när det handlar om större returkvantiteter kräver 

hanteringen av dessa stora resurser vilket har en negativ påverkan på företagens kostnader. Hos 

de mindre företagen kan det finnas en relativt hög returandel i procent men kvantiteterna är 

fortfarande så pass små att de inte innebär några större utmaningar för företagen än. För de 

mindre företagen så behöver det heller inte vara ekonomiskt försvarbart att lägga allt för stora 

resurser på att utveckla sitt arbete med returer så länge returkvantiteterna inte blir större. Det 

gäller för företagen att hitta den modell som passar just dem bäst. Hos de mindre kan det finnas 

behov av en ökad medvetenhet kring returer, det innebär dock inte att de måste göra några större 

förändringar i dagsläget men att de får en ökad förståelse hur olika beslut kan påverka 

returhanteringen.  

Ett genomgående begrepp i den teoretiska referensramen är balans och det handlar om att hitta 

en balans mellan försäljning och kostnader. En retur behöver inte ses som onödig om det är så 

att den leder till något värdeskapande för företaget. Svårigheterna ligger mycket i att dels hitta 
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den modell som passar just ens företag bäst men också att det kan vara svårt att mäta och veta 

vad för resultat de olika besluten kommer att leda till. 

Den andra frågan som rapporten svarar på är:  

• Hur kan e-handlare inom klädbranschen öka sin lönsamhet med fokus på returer? 

- Vilka aktiviteter och verktyg kan företag använda sig av?           

- Hur varierar det kring hur mycket fokus olika e-handelsföretag bör lägga på sitt arbete 

med returhantering?  

För svenska e-handelsföretag bör störst fokus läggas på avoidance snarare än gatekeeping då 

aktiviteter inom gatekeeping är en komplex fråga i Sverige och EU på grund av de lagar som 

finns kring ångerrätt. Aktiviteter inom avoidance bör fokusera på att ge tillräckligt med 

information kring produkten så att kunden inte känner sig osäker utan kan köpa rätt produkt 

med en gång. Den största returorsaken enligt både litteraturen och den insamlade empirin är 

storleks- eller passformsrelaterade. En stor vikt bör därför läggas på att utforma verktyg som 

leder kunden till att köpa rätt produkt och på så sätt undvika returer. För svenska e-

handelsföretag kan den viktigaste gatekeeping aktiviteten bli att separera otillåtna returer från 

tillåtna så tidigt som möjligt i returflödet för att underlätta för den operativa hanteringen. 

Returpolicyn är en annan viktig del kring returer hos e-handelsföretag. Returpolicyn kan ses 

som ett verktyg för att locka nya kunder, behålla befintliga samt att de kunder som returnerar 

mest ofta tenderar att vara mer lönsamma. Att erbjuda en mer generös returpolicy kommer dock 

förmodligen leda till en ökad returmängd och därför är det viktigt som litteraturen beskriver att 

företagen har en välutvecklad operativ returhanteringsprocess som kan hantera denna ökade 

returmängd på ett kostnadseffektivt sätt.  

För att underlätta för den operativa returhanteringen är det enligt litteraturen viktigt att separera 

informationsflödet från produktflödet då flödet av information kan gå betydligt snabbare. Ett 

sätt att göra detta på är genom att låta kunden registrera sin retur på nätet. För att få kunden att 

göra detta kan det dock krävas någon form av ”motprestation”, till exempel att kunden erbjuds 

fri frakt, i och med att kunden har rätt att returnera utan att informera i förväg. Denna data som 

sedan samlas in skulle också kunna användas för att få en djupare förståelse för varför returer 

uppstår och kunna underlätta i arbetet med avoidance.  

Beroende på hur e-handelsföretag använder sig av sin e-handel så kan det variera hur mycket 

fokus som företagen bör lägga på sitt arbete. För exempelvis e-handelsföretag likt Bubbleroom 
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som har ett större returflöde dagligen krävs ett större fokus kring arbetet med returer för att 

kunna hålla nere returernas kostnadspåverkan.  
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7. Diskussion och vidare forskning 

I detta kapitel förs en diskussion om framtida utmaningar för returer inom e-handeln och en diskussion 

kring studiens utförande. Därefter diskuteras förslag till framtida forskning och avslutningsvis förs en 

diskussion om samhälleliga och etiska aspekter.   

7.1 Diskussion och förslag på framtida forskning 

Vi tror att e-handeln kommer ha en fortsatt stabil tillväxt vilket med största sannolikhet också 

kommer leda till fler returer. Hos de större företagen i Sverige kan vi se hur de idag också 

använder sig av allt mer generösa returpolicys. För att kunna vara med och konkurrera i 

framtiden kan mindre e-handelsföretag också vara tvungna att erbjuda mer generösa villkor. 

Även fast en stor del av litteraturen påpekar de fördelar som finns med att erbjuda en mer 

generös returpolicy så innebär det ofta också en ökad returmängd stora kostnader. Mindre 

företag som ”kommer” tvingas att erbjuda en mer generös returpolicy kommer också behöva 

ställa större krav på sina övriga aktiviteter kring returer. För att göra detta kommer det 

förmodligen krävas att företagen får en större medveten kring returer och börjar se det som en 

möjlighet snarare än en kostnad. Det mönster vi sett hos de företag som intervjuats till denna 

rapport är att deras aktiviteter är utformade efter vad de största företagen på marknaden gör 

utan att veta hur det påverkar deras egen verksamhet. 

Vi hade gärna sett att vi hade haft möjlighet att intervjua ett par av de största e-handelsföretagen 

inom klädhandeln i Sverige. De har förmodligen ett ännu mer utvecklat synsätt på returer och 

dess arbete med returhantering. De intervjuade företagen hade en tämligen liten fokusering 

kring sina aktiviteter och kunde därför inte ge utvecklade svar på varje fråga. Hade vi haft mer 

tid hade vi även velat gå in mer i hur det faktiskt ser ut hos de intervjuade företagen genom att 

till exempel observera hur den operativa hanteringen av returer faktiskt ser ut. Ytterligare ett 

område som vi hade velat använda är att analysera företagens data som de har idag och på vilket 

sätt som de skulle kunna använda denna i sitt strategiska arbete kring returer. Den slutsats vi 

kan dra idag gäller enbart för de intervjuade företagen och för att kunna dra en mer generell 

slutsats hade det krävts att vi intervjuat fler företag med en större variation.  

En stor utmaning för oss har varit att få företag att ställa upp och därför har det inte blivit fler 

än fyra. Stora delar av de vetenskapliga artiklar som skrivits är baserade på amerikanska företag 

men även andra länder där det dels inte finns någon lagstadgad ångerrätt men där också 

köpbeteendet hos konsumenterna kan tänkas se lite annorlunda ut. Vi har därför försökt att rikta 

teorin så gått vi kunnat åt svenska e-handelsföretag.  



 

55 

För framtida forskning skulle ett större fokus kunna läggas på att undersöka hur olika aktiviteter 

inom avoidance påverkar returer. Ett forskningsområde skulle kunna vara hur de mindre e-

handelsföretagen kan integrera sig i olika försörjningskedjor och arbeta för minskade returer 

genom hela försörjningskedjan. Idag hamnar ett stor fokus på det säljande företaget och väldigt 

lite fokus på det tillverkande. Vi skulle även se att den framtida forskningen fokusera mer på 

vad returer faktiskt kostar företagen men även hur det påverkar miljön.  

7.2 Samhälleliga och etiska aspekter 

I dagens samhälle finns det ett betydligt större utbud att välja mellan för oss konsumenter tack 

vare e-handeln men e-handeln har dock inneburit nya utmaningar för samhället och företagen. 

Konsumenternas köpbeteende förändras ständigt, idag vill konsumenten ha sin vara så snabbt, 

enkelt och billigt som möjligt samtidigt som det ska finnas en möjlighet till att returnera varan 

om de inte är nöjda. E-handeln är också mer global jämfört med den mer traditionella 

butikshandeln vilket leder till ökade transporter som kan ha en negativ påverkan på miljön. Att 

då erbjuda till exempel en mer generös returpolicy som ökar både försäljning och antalet returer 

och således ökar antalet transporter vilket kan ha negativ påverkan på miljön. Samtidigt så är 

målet med att erbjuda en generös returpolicy att göra ekonomisk vinst vilket kan ses som 

positivt för de anställda och samhället i form av ökade skatteintäkter. E-handel behöver inte 

heller enbart ha en negativ påverkan på miljön. Att paket skickas samlat i till exempel en lastbil 

kan ha en lägre påverkan på miljön jämfört med om dessa kunder istället skulle ta varsin bil till 

butik för att handla.  

I denna rapport har det skrivits om returhantering främst ur ett ekonomiskt perspektiv. Men att 

arbete på ett aktivt sätt med avoidance för att förhindra att onödiga returer uppstår skulle 

innebära färre returer och på så sätt en mindre påverkan på miljön. Samtidigt skulle det ha en 

positiv påverkan på företagens ekonomiska resultat vilket kan ha en positiv påverkan på 

samhället.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 

Inledning 

Kan du ge oss en liten kort bakgrund om företaget? När startade ni upp er e-handel?  

Vilken är din roll på företaget och vad är dina ansvarsområden?  

Strategisk syn på returer 

Hur ser er returhantering ut? Inhouse eller outsourcing? 

Hur ser ni på den returmängd som ni idag har? Hur stor returmängd har ni idag? Mål?  

Har ni någon produkt som är överrepresenterad i er returmängd? 

Ser ni någon skillnad i returandelen mellan kvinnliga och manliga plagg? 

Ser ni någon skillnad i returandel på dyra respektive billigare plagg? Vilket returneras mest?  

Hur ser er returpolicy ut? Tankar kring den 

Ser ni returpolicyn som ett verktyg att locka kunder med eller är det mer ett ”måste”?  

Har ni samma returpolicy för alla produkter/kunder? 

Avoidance 

Hur arbetar ni innan en retur kommer in? Returetikett medskickad från början, registrera retur 

på hemsidan etc.  

Arbetar ni på något sätt för att motverka returer? Genom exempelvis datainsamling, bättre 

storleksguider etc.  

Använder ni er av storleksguider? – om inte varför? 

Vad är den största returorsaken för er?  

Gatekeeping 

Har ni några verktyg som används för att acceptera vilka returer som ska tillåtas?  

Får ni in många returer som inte är godkända att returnera? Om så är fallet, vilka är vanligt 

förekommande? 

Får man returnera ett plagg i butik som är köpt online?  

Operativa processen 

Hur ser den operativa returhanteringsprocessen ut, vilka aktiviteter ingår och sker den samma 

sätt varje gång? 

Hur lång är ungefär genomloppstiden för en retur innan den kan säljas igen? 

Inspekteras alla produkter som kommer tillbaka eller bara de som varit ute hos kund? Till 

exempel om kunden inte hämtat ut paketet.  
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Använder ni er av några IT-system som hjälpmedel? Hur underlättar dem? 

Analys 

Mäter ni kostnaderna för returer? Antalet returer för olika produkter eller kunder?  

Ser ni några problem i er returhantering idag? 

Ser ni några möjligheter i att hantera returnerade produkter på ett mer effektivt sätt?  

 


