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Sammanfattning 
Tillväxten i e-handelsbranschen har under de senaste åren ökat och i takt med detta ökar returer 
inom e-handeln. Returhantering är en oönskad process inom e-handelsbranschen då de inte tjänar 
något på det samtidigt som det är en kostsam process. Möbler och e-handel har inte alltid gått hand 
i hand tills början av 2013. Den senaste tiden har e-handeln för möbler och heminredning 
utvecklats och blivit mer populär precis som i andra branscher så som böcker och kläder, vilket 
leder till att returer gällande skrymmande produkter har ökat. 
 
Syftet med studien är att få större kunskap om hur returhanteringen ser ut för möbel- och 
heminredningsbranschen inom e-handeln. Studien lyfter fram problemfrågor som berör hur stort 
fokus företagen lägger på miljöaspekter, hur företaget samt kunden upplever returhanteringen och 
även vilka utmaningar de stöter på under returhanteringen.  
 
Studien baseras på litteratur och vetenskapliga artiklar samt en intervjustudie på tre olika e-
handelsföretag och en enkätundersökning som ska bedöma kundens perspektiv. De intervjuade 
företagen betraktas som små företag och därför blir det svårt att dra en slutsats för alla företag i 
Sverige. Enkätundersökning ger oss stöd för att besvara hur kunderna upplever returhantering 
inom e-handeln.   
 
E-handelsföretag stöter på många utmaningar vilket leder till ökade returer, för att undvika dessa 
utmaningar är det viktigt att företagen lägger mer fokus på avoidance, gatekeeping och returpolicy 
och på så sätt minimera returer. E-handelsföretagens kunder upplever komplikationer under 
returprocessen då de inte får någon respons vid en returnering av produkt eller svårigheter med att 
skicka tillbaka produkten när de inte är nöjda med den.  
 
 
Nyckelord: E-handel, returhantering, returpolicy, returlogistik, avoidance, miljöbelastning och 
returhantering ur kundens perspektiv.  
 
  



Abstract 
The growth in the e-commerce industry has in recent years increased, and as this increase returns 
in e-commerce. Return management is one unwanted processes among the e-commerce industry 
as they do not earn anything at the same time as it is a costly process. Furniture and e-commerce 
have not always gone hand in hand until the beginning of 2013. Recently, e-commerce for furniture 
and home furnishings has been developed and become more popular just as in other industries 
such as books and clothing, which leads to returns on bulky products have increased. 
 
The purpose of the study is to gain more extensive knowledge of how to return management looks 
for the furniture and the home furnishing industry in e-commerce. The study highlights issues that 
concern how much focus the companies put on environmental aspects, how the company and the 
customer experience return management and also what challenges they encounter during return 
handling. 
 
The study is based on research of literature and scientific articles and an interview at three different 
e-commerce and survey to assess the customer's perspective. The companies interviewed 
considered small businesses and hence it becomes difficult to draw a result for all companies in 
Sweden. The survey provides us with support for answering how customers experience return 
management in e-commerce. 
 
Return management looks different depending on which perspective one chooses to disregard. E-
commerce companies face many challenges, which leads to increased returns, to avoid these 
challenges, it is important that the companies put more focus on avoidance, gatekeeping and return 
policy and thus minimize returns. E-commerce companies' customers experience complications 
during the return process as they do not receive any response when returning the product or having 
difficulty sending the product back when they are unsatisfied with it. 
 
 
 
Keywords: E-commerce, return management, return policy, avoidance, gatekeeping, 
environmental and return management from a customer perspective. 
 

  



Förord 
Nu är det äntligen dags att avsluta vår utbildning i industriell ekonomi och logistik på Högskolan 
i Skövde. Rapporten omfattar 15 HP under vårtermin 2019. Denna studie behandlar e-
handelsföretags returprocess inom segmentet heminredning och möbler.  Det har varit väldigt 
lärorikt att få en djupare förståelse om returprocessen ur både företagens och kundernas perspektiv. 
 
Vi vill passa på att tacka företagen som har ställt upp på intervju och till alla som deltog på vår 
enkätundersökning. Vi vill även tacka vår handledare Tönu Köks och examinator Sandor Ujvari 
som har funnit tillgängliga under hela resan. 
 
Anabela Milakovic & Muhamed Ribo 
 
Skövde, Maj 2019 
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1. Inledning 
 

Detta avsnitt innehåller bakgrund som tar upp tidigare forskning och beskriver e-handelns 
tillväxt och returhantering. Vidare presenteras vad syftet med denna studie är och 
problemdiskussion kring problematisering om retur av möbler och heminredning. 
Frågeställning och avgränsningar tas även upp. 

1.1 Bakgrund 
E-handel startade under 1990-talet, det amerikanska företaget Amazon var bland de första 
företagen med en e-handelssajt. Mellan 1995 och 1997 har de investerat mycket på just e-handel 
då internet utvecklades och blev mer populärt (Oliva, Sterman & Giese, 2003). Internetteknologi 
skapar grunden för ständiga framsteg såsom nya tjänster, marknader och affärsmodeller som utgör 
grunden till e-handelsutveckling (Ho, Kauffman & Liang, 2007). 
I mitten av 2000-talet har e-handeln haft en god utveckling och tillväxt, eftersom i 2019 har det 
blivit mer populärt att handla via internet. Under 2018 utvecklades e-handeln med en tillväxt på 
15 %, vilket innebär att den har fått en god och stabil tillväxt. De senaste åren ökade e-handeln av 
inredning och möbler med 20 procent, där IKEA har varit en stor orsak till den kraftiga ökningen 
av e-handel inom detta segment (E-barometern 2018). Möbler och e-handel har inte alltid gått hand 
i hand tills början av 2013. Den senaste tiden har e-handeln för möbler utvecklats och blivit mer 
populär precis som i andra branscher så som böcker, kläder och elektronik. Det vill säga att 
ökningen av försäljningen på nätet har öppnat upp möjligheten för möbel och 
heminredningsbranschen att satsa på e-handeln (Andersson, 2013).  
 
Enligt Postnords statistik låg svenska e-handelns omsättning på 67 miljarder kronor under 2017, 
det har ökat med 16 procent jämfört med siffran från 2016 (E-handel 2018). 
 
“Fortsätter e-handeln att utvecklas i samma takt som den gjort hittills kommer e-handeln om fem 
år att ha fördubblats, vilket ställer nya krav på detaljister och leverantörer, det går snabbare 
nu”  
 
– Carin Blom, detaljhandelsanalytiker hos Postnord. “Nu omsätter svensk e-handel 67 miljarder 

kronor”. (20.02.2018). 
 
Det innebär att ökad e-handel av inredning och möbler leder till ökade returer. Oftast anses returer 
som oförmånlig men det behöver inte alltid vara så eftersom dem kunderna som returnerar varorna 
blir mer lönsamma än de som inte gör några returer alls på grund av de som returnerar mest är de 

https://ac.els-cdn.com/S156742230600041X/1-s2.0-S156742230600041X-main.pdf?_tid=757bb5fa-7a6b-4b90-ba30-dd20e31df193&acdnat=1550573515_d1c392ecf19ca93d22fb0b1eedfaee64
https://ac.els-cdn.com/S156742230600041X/1-s2.0-S156742230600041X-main.pdf?_tid=757bb5fa-7a6b-4b90-ba30-dd20e31df193&acdnat=1550573515_d1c392ecf19ca93d22fb0b1eedfaee64
https://ac.els-cdn.com/S156742230600041X/1-s2.0-S156742230600041X-main.pdf?_tid=757bb5fa-7a6b-4b90-ba30-dd20e31df193&acdnat=1550573515_d1c392ecf19ca93d22fb0b1eedfaee64
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som handlar mest. (Hjort, 2013). Tidigare såg man på returer som onödigt arbete men nu har det 
blivit allt mer vanligt att företag använder sig av en mer generös returpolicy då företaget har fått 
en bättre förståelse för vikten av returer (Hjort, 2013).  

   

Hos en återförsäljare av hemelektronik som betraktades av Teltzrow & Pohle (2003) så returnerade 
kunderna produkterna i 10 % av försäljningarna via nätet, då skiljer de inte på om det är delar av 
produkten eller hela produkten. 13 % av alla returer skedde via post det vill säga att kunden skickar 
tillbaka varan via exempelvis postnord, medan 87 % returnerar varan tillbaka till den fysiska 
butiken. Kunderna som returnerar via post hade valt e-handel och direktleverans när de köpt 
produkten.  

 
En förklaring till varför stor en andel av kunderna returnerar produkter i en fysisk butik kan bero 
på att returprocessen kräver en mer intensiv kommunikationsnivå med kundservicen. Kunden 
kanske vill diskutera om returen, samt att kunden föredrar service och förtrogenhet hos en lokal 
återförsäljare som hanterar returleveransen (Teltzrow, Günther & Pohle, 2003). Vi valde att 
använda detta exempel trots att det inte är inom möbel- och heminredningsbranschen eftersom 
syftet är att lyfta fram ett beteende som är kopplat till e-handeln i stort.  

1.2 Vad är returhantering?  
 
Logistik definieras som en del av försörjningskedjan där planering, organisering och styrning av 
alla aktiviteter i materialflödet, från materialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av 
framställd produkt. Det syftar till att tillfredsställa kundens och andra intressenters behov och 
önskemål, d.v.s. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 
miljökonsekvenser. (Jonsson och Mattsson, 2016) 
 
Returhantering är en kritisk del av försörjningskedjan som är viktig för många företag. Det är en 
process som associeras med aktiviteter som returer, returlogistik, gatekeeping och avoidance. 
Gatekeeping hjälper till att bestämma om en retur skall accepteras eller inte, det innefattar även att 
utveckla returpolicies som beskriver vilka returer som accepteras. Avoidance innebär att produkter 
ska utvecklas och säljas på ett sådant sätt att sannolikheten för en retur ska vara minimal. Det är 
aktiviteter som hanteras och samordnas av aktörer inom försörjningskedjan, då alla dessa 
aktiviteter ska samordnas väl för att returhanteringen skall bli så effektiv som möjligt. Genom att 
implementera processen på ett korrekt sätt så kan företag upptäcka nya möjligheter angående hur 
de kan reducera returer. (Rogers et al., 2002) 
 
När det kommer till returlogistik så skall man gå bakåt i försörjningskedja för att kunna returnera 
en produkt. På grund av att företag kan använda olika system kan olika avdelningar se olika 
information och varje avdelning kan ha delade åsikter och synsätt på vilken information som är 
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viktig. När kunden skickar information bakåt i försörjningskedjan så gäller det att nästa station i 
kedjan fortsätter skicka denna information bakåt. Det är inte säkert att denna person är på plats 
eller att den ser vilken information som är av vikt till de tidigare i kedjan för att slutkund ska få 
det den efterfrågar. Rätt information måste gå bakåt för att rätt produkt ska kunna gå framåt och 
nå kund.  (Jonsson och Mattsson, 2016) 

Figur 1 Returhanteringens aktiviteter. (omarbetad från Hellström et al., 2017). 

1.3 Returpolicy enligt lag 
Lagen om distansavtal gäller när en försäljning utförs på distans, till exempel via internet det vill 
säga en webbsida. Lagen ställer krav på att företaget måste ge en viss information till 
konsumenterna angående ångerrätten innan de säljer varorna. Konsumenten har rätten att ångra 
sitt köp utan att ha någon anledning till det (Konsumentverket, 2018). Det finns ingen lag som 
säger att man måste ha någon särskilt anledning till att ångra varan, men däremot ska man meddela 
företaget skriftligt om att man ångrar sig. Det är inte så viktigt om företaget inte svarar dig så länge 
du har bevis på att du har meddelat dem att du ångrar ditt köp. Kunden har en ångerrätt på 14 dagar 
som börjar gälla dagen efter kunden har tagit emot varan. Det kunden bör tänka på om den skickar 
tillbaka en produkt via ett postombud är att kräva ett kvitto, då har man bevis på att varan är skickad 
om några problem uppkommer (Hallå konsument, 2018). Enligt Konsumentverket (2018) kan 
ångerrätten förlängas en till två dagar längre beroende på om sista dagen infaller under lördag, 
söndag eller helgdag, då är det nästkommande vardag som gäller. Om kunden har använt en 
produkt leder det till en värdeminskning och då kan säljaren ha rätt till ersättning från kunden som 
ångrat sitt köp.  
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1.3 Problemdiskussion 
Enligt E-barometerns rapport från 2018 har möbler och heminredning haft en god tillväxt med 20 
procent inom e-handeln den senaste tiden, det innebär även att returerna har ökat 15 procent inom 
detta segment (E-barometern 2018). Den sena tillväxten av e-handeln inom detta segment beror 
främst på att kostnaderna är höga för att frakta stora och skrymmande objekt. Samt att kunderna 
exempelvis inte kan få ett riktigt intryck av hur stora möblerna är och hur kvalitén är eftersom att 
kunderna inte kan se och känna på möbeln innan beställningen sker. Klädbranschen har satsat 
enormt på e-handel så har kunderna blivit allt bekvämare till att handla på nätet. Därför har 
kundernas attityd och beteende förändrats gentemot e-handel, genom att de inte behöver känna på 
varan för att få ett intryck av hur den är. Det har öppnat upp möjligheten för möbel och 
heminredningsbranschen att satsa på e-handel och ta nya marknadsandelar (Andersson, 2013).   
 
Vad gör en kund om en returprocess är krånglig och dyr? Behåller kunden produkten även fast den 
inte är nöjd med den beställda produkten? 
 
En viktig aspekt för en kund är att det finns möjlighet att på ett smidigt sätt returnera varan om de 
inte blir nöjda med produkten, detta då kunden inte kan känna på varan eller se den i verkligheten 
innan man bestämmer sig att köpa via e-handel. Däremot finns andra orsaker till varför varorna 
returneras såsom kvalitet eller defekta varor vid leverans. På grund av dessa skäl är det viktigt att 
det finns en bra utformad returprocess för att kunna uppnå konkurrensfördelar (Chopra & Meindl, 
2007). Det är kostsamt att emot returer då produkterna måste kontrolleras, lagerföras och sedan 
måste kunden återbetalas. Kunduppföljning är viktigt inom marknadsföring och bör genomföras 
oavsett om retur uppstår eller inte. När returen har tagits emot så skall kunden informeras om att 
de har tagit emot varan och att återbetalning ska ske inom en kort tid eller om en ny vara ska 
skickas. Man ska se till att följa upp kundens upplevelse under denna process för att kunna göra 
ständiga förbättringar och på så sätt göra kunden nöjd. Genom att göra kunduppföljning så kan 
kundlojaliteten höjas gentemot företaget (PostNord, å.u.).  
 
Då möbler är tämligen skrymmande produkter så förekommer det svårigheter i returhanteringen 
ur kundens perspektiv. Ska en kund returnera exempelvis en soffa, så måste kunden ha tillgång till 
släp eller lastbil för att returnera soffan till butik eller lager. Om kunden i detta fall inte har tillgång 
till släp eller lastbil, så måste kunden kontakta det säljande företaget för att en retur skall ske på 
ett smidigt sätt. Nackdelen med den smidiga lösningen som företaget erbjuder är att det blir en dyr 
lösning för kunden att returnera en produkt som de inte kommer ha användning av enligt Mios 
hemsida (2019).  
 
När en retur sker är det viktigt att tänka på emballaget som produkten levererats i, då företag oftast 
vill ha tillbaka produkten i originalemballaget. På grund av det kan kunden bli begränsad vid retur, 
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om kunden bara har rivit upp emballaget och slängt det så förekommer det oftast konsekvenser. 
Exempelvis att kunden inte får returnera produkten eller att kunden får betala för 
värdeminskningen som sker på produkten under returprocessen. Det leder till att kunden måste ha 
det i åtanke under tiden den packar upp produkten, samt att kunden måste snabbt fatta beslut om 
produkten skall returneras eftersom produkten inte får monteras upp ifall kunden vill ha rätt till 
hela återbetalningen. (Mio hemsida, 2019) 
 
I samband med att e-handel blir vanligare så ökar lastbilstransporterna, då ökar även utsläppen 
av växthusgaser. Om inte lastbilarna blir mer miljövänliga menar Mattias Dahl, VD för 
branschorganisationen för transporter företag.  
Att det är en kraftig expansion råder det ingen tvekan om, transporterna sker inte till en butik i 
slutledet utan till tusentals konsumenter, det är enklaste sättet att beskriva varför det blir många 
fler transporter säger Pär Ivarsson på Sveriges Radio (Sveriges Radio, 2019). 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att få större kunskap om hur möbel- och inredningsföretag hanterar 
returflöden samt hur stort fokus företagen lägger på miljön vid returer. Vi vill även få en tydligare 
bild på hur företag och kunder upplever returhanteringen, samt om den förväntade 
kundservicenivån uppnås från företaget.  

1.5 Frågeställningar 

 
1. Hur ser returhanteringen ut för möbel och heminredningsbranschen inom e-

handeln? 
– Hur stort fokus lägger företagen på miljöaspekterna?  
– Hur upplever kunden samt företaget returhanteringen?  
– Vilka utmaningar stöter möbelföretag samt kunden på under returhanteringen? 

 

1.6 Avgränsning 
Studien fokuserar på returhantering av möbler och inredningsprodukter som är beställda via nätet. 
Rapporten kommer därför att begränsas till möbelföretag som har en e-handel, renodlade e-
handelsföretag och företag med fysiska butiker som även har e-handel kommer att undersökas. 
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2. Metod 
Detta avsnitt börjar med studiens tillvägagångssätt. Därefter presenteras val av 
metodansats och kvalitativ samt kvantitativ forskningsmetod som hjälper oss att uppfylla 
och ge en tydligare inblick av studiens syfte. Vidare presenteras enkät, intervju och kritisk 
förhållningssätt.  

2.1 Studiens tillvägagångssätt 
Examensarbetet baseras på returer inom e-handel av möbler och heminredning runt om hela 
Sverige. Vi har i inledningsfasen av förstudien tagit kontakt med e-handel samt kundservice 
ansvariga på tre olika företag för att kunna få den informationen vi söker till denna undersökning. 
För att vi skulle få en komplett undersökning valde vi att studera returprocessen ur kundens 
perspektiv, vi valde då att göra en enkätundersökning för att få fram informationen från kundens 
perspektiv. Efter vi har fått information från både kunder och företag så erhölls empirin i två delar, 
ett företagsperspektiv och ett kundperspektiv.  
 
Därefter konstaterades problemområden hos företagen samt kunder efter intervju och 
enkätundersökning. Problemområdena visade sig vara framförallt, dålig kundservice, fel 
uppfattning av bilder, dyra returer etc. För att få ett rättvist resultat i rapporten användes litteratur 
och vetenskapliga artiklar för att kunna ta fram rekommendationer för åtgärder till de företag som 
har ställt upp på intervjuerna.  

2.2 Primärdata och sekundärdata  
Primärdata är det material som man själv samlar in genom intervjuer och enkäter, så kallad 
“råmaterial” som man har direkt användning av (Booth, Colomb och Williams, 2004). Genom 
enkät och intervjuundersökningar har vi samlat in primärdata från olika kunder och tre olika e-
handelsföretag.  
 
Sekundärdata eller så kallade andrahandskällor som kommer från artiklar, böcker och 
forskningsrapporter som baseras på både primärdata och sekundärdata (Booth, Colomb och 
Williams, 2004). I rapporten så används sekundärdata inom utvalda områden, inledning, metoden 
och teoretiska referensramen. 

2.3 Kvalitativ metod och kvantitativ metod  
Kvalitativ metod är ett av flera verktyg vi har till vår hjälp när vi ska angripa ett problemområde. 
För att valet av metoden ska vara bra ska vi veta innebörden av kvalitativ metod, där den 
kännetecknas av närhet till forskningsobjekt. Det som skiljer sig åt är att det finns en direkt subjekt-
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subjektrelation är närhet till enheterna i undersökningen, där man bemöter enheter ansikte mot 
ansikte (Holme & Solvang, 1997). 
Kvalitativ metod har fokus på ord medan kvantitativa metoder fokuserar på siffror. Syftet med 
kvalitativa metoden är att via analys skapa en förståelse och få en tydligare bild för vad människor 
gör och varför de gör det (Jacobsen, 2002). 
Enligt Holme & Solvang (1997) ska man försöka skapa en djupare och mer fullständigt uppfattning 
av fenomen man studerar. Det finns ingen enkel väg som garanterar framgång i den kvalitativa 
forskningsmetoden. Genom att skapa närhet mellan forskaren och undersökta enheter samt en 
förutsättning för denna typ av forskning, utformas ofta av hela situationen av forskarens eget 
beteende (Holme & Solvang, 1997). När vi ska välja metod bör vi alltid ifrågasätta oss: vilken 
metod passar bäst till vår problemställning? I många fall blir det mer än en problemfråga, där var 
och en av dem bör undersökas med en särskild metod för bäst resultat. Forskaren lägger fokus på 
att inte styra data som samlas in, detta då datainsamling ger en hög relevans för respondenten 
(Jacobsen, 2002). Med hjälp av hög reliabilitet samt validitet kan vi få korrekt mätning menar 
Jacobsen (2002).  
 
Ordet kvantitativa säger i sig själv vad den innebär och vad för slags undersökning det är. 
Kvantiteter har att göra med mätningar och siffror och undersöker hur mycket eller hur många, 
alltså kvantitativa data uttrycks i verbala form och ger en flerdimensionell definition av de fenomen 
som undersöks. Att utgöra en kvantitativ undersökning innefattar att man genomför en så kallad 
forskningsprocess. Det är viktigt att man mäter rätt saker för att få fullständigt svar. Denna metod 
ska vara till hjälp för att forskaren ska kritisera sin undersökning så att forskaren har goda skäl att 
hans undersökning baseras på vetenskaplig kunskap (Hartman, 2004).  

2.4 Intervju 
Intervju är en muntlig kommunikation som används ofta i forskningssammanhang. Det används 
exempelvis för att få fram kunskaper, uppfattningar, åsikter o.s.v. hos en population. Det vanligaste 
är att en eller flera intervjuare frågar ut en respondent i taget. Intervjuer kan ta lång tid att förbereda, 
därför är det viktigt att vara noggrann med vem som intervjuas för att få svar på frågorna. För att 
få full nytta av intervjun är det praktiskt att spela in hela samtalet eller att anteckna under tiden, 
respondenten måste acceptera det innan då det kan vara hämmande för personen (Ejvegård, 2009).  
 
Det finns flera olika typer av intervjuer, de tre vanligaste typerna av intervjuer är strukturerad 
intervju, semistrukturerad och ostrukturerad intervju. En strukturerad intervju innebär att en 
intervjuare ställer frågor till en respondent utifrån ett fastställt intervjuschema. Syftet med en 
strukturerad intervju är att varje respondent ska möta samma ”frågestimuli” och att varje 
respondents svar ska kunna sammanställas på ett jämförbart sätt. Semistrukturerade intervjuer 
liknar strukturerade intervjuer då även den har en uppsättning av frågor som kan beskrivas som ett 
frågeschema. Den största skillnaden mellan de två typerna är att frågorna brukar vara mer allmänt 
formulerade i en semistrukturerad intervju tillskillnad från en strukturerad intervju där frågorna är 
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mer specifika och slutna. Intervjuaren har också utrymme för följdfrågor till respondentens svar i 
denna typ av intervju. Vid en ostrukturerad intervju så brukare intervjuaren ha en lista med teman 
eller mer allmänna frågorställningar. Formuleringen av frågorna kan och deras ordningsföljd kan 
skilja sig åt mellan intervjuerna (Bryman & Bell, 2013).  

2.5 Enkät 
En enklare och mindre tidskrävande metod för att samla in material på är enkät. Det är en skriftlig 
metod som består av ett frågeformulär som sänds ut till ett större antal personer. Enkät passar bra 
när forskaren exempelvis vill få fram attityder, känslor och åsikter från många personer. Den ska 
vara grundligt genomarbetad innan den sänds ut till deltagarna, samt att det ska vara strukturerade 
frågor med enkla svarsalternativ. I regel gäller det att ju fler frågor forskaren ställer, desto färre 
svar får den tillbaka. Av den anledningen skall frågorna vara enkla och strukturerade. Genom att 
ha svar i en bunden form så kan svarsalternativen utesluta varandra och på det sättet minskar risken 
för tolkningssvårigheter när resultatet skall analyseras (Ejvegård, 2009).   
 
Enkätundersökningen genomfördes via internet och skickades ut till sjuttio olika respondenter som 
automatiskt blir anonyma för trygghet. Enkäten bestod av 16 frågor, en del av besvaras med ja 
eller nej, eller hur bra returhantering är enligt dem från skala ett till fem. 9 av 16 frågor var sådana 
att respondenterna skulle svara fritt på hur de har upplevt exempelvis en returhantering, och där 
kunde respondenterna motivera sina svara. Med hjälp av denna enkätundersökning kunde vi få en 
bättre bild på hur respondenterna ser på returhantering i detta fall.  

2.6 Val av metodansats 
Rapporten bygger på kvalitativ forskningsmetod med inslag av kvantitativ metod. Den kvalitativa 
undersökningen kommer att vara uppbyggd av en litteraturstudie och av telefonintervjuer med 
möbelföretag med e-handel. Kvantitativa delen av rapporten kommer bestå av data som är samlat 
ur en enkätundersökning, där tanken är att få fram åsikter från kunder angående returprocessen 
gällande möbler.  
 
Vi har valt att använda oss av telefonintervjuer med företag för att skapa en personlig och realistisk 
bild av hur returprocessen upplevs utifrån företagets perspektiv. Vi har valt att ha telefonintervjuer 
då de flesta företagen ligger utspridda på olika orter. Då telefonintervjuer är jämbördig med 
personliga intervjuer enligt Bryman och Bell (2013) så ansåg vi att det var en bra lösning. Vi har 
valt att ha semistrukturerade intervjuer för att ge respondenten frihet vid svaren, samt att det tillåter 
oss att ge följdfrågor för att få med ytterligare aspekter till vår studie. Genom att ha intervjuer så 
kommer vi att få en verklig uppfattning om returprocessen går till så som den ska enligt företagets 
villkor eller om det är något som avviker ur deras perspektiv.  
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Då vi vill få svar på hur kunder upplever returprocessen så har vi har även valt att använda oss av 
enkätundersökning på grund av att vi vill få åsikter från en stor grupp människor. Vi kommer att 
använda oss av enkätundersökningar via internet, då det är enklaste tillvägagångssättet samt att vi 
kommer att nå ut till en stor grupp människor via internet. Genom att få in svar från en stor grupp 
människor så kommer vi att kunna analysera hur dessa känner och tycker angående returprocessen. 

2.7 Bortfall 
Vi tog kontakt med 60 e-handelsföretags inom möbel och heminredning både via telefon och mail. 
Bortfallet var på 55 företag vilket omfattar 91,6%. Att få så stor bortfall kan bero på att många 
företag tycker att det är känsligt och inte vill dela med sig hur de tar hand om deras returer. Vi har 
endast fått svar från små företag som vill utvecklas i sin bransch och söker efter bättre 
returhanteringsprocess. Det kan bero på att de stora företagen har effektiva metoder som de inte 
vill dela med sig på grund av konkurrensskäl.  

2.8 Källkritik  
Ejvegård (2009) hävdar att forskaren alltid ska ha ett kritiskt förhållningssätt till sina källor och 
det kan vara intervjuer, enkäter och statistik. Detta då för att vara säker om att man mäter det 
man ska mätas. 
Datainsamling som vi använder oss av är tagna från olika litteratur böcker som i princip 
innehåller samma information och då blir det svårt att jämföra. Vetenskapliga artiklar vi har 
använt oss av är på engelska och det kan lätt leda till att vi missförstår och missuppfattar ord eller 
meningar vilket leder till fel information. För att säkerställa de utvalda vetenskapliga artiklarna 
för denna rapport har vi använt oss av peer-review, vilket innebär att en kunnig forskare inom det 
området ska göra en bedömning av artikeln, så kallad sakkunnig granskning. Vissa vetenskapliga 
artiklar och böcker är äldre än 15 år och kan man framföra en viss kritik mot dennes 
tillämpbarhet idag.   
 
Vi genomförde två intervjuer med hjälp av telefon och med det tredje företaget har vi haft möte 
med vilket ger oss möjligheter att få mer konkreta svar. Vi har fått svar på frågorna via mail från 
tre företag som vi har valt att inte ta med i rapporten då frågorna inte hade fullständiga svar, som 
vi har fått med personerna vi har intervjuat via telefon. Detta då för vi inte har fått möjlighet att 
ifrågasätta de eller tillägga om de var tydliga med vissa svar.  

2.9 Reliabilitet & validitet  
Reliabilitet och validitet är två viktiga aspekter när det kommer till hur man behandlar kvalitet i 
en kvantitativ undersökning (Ejvegård, 2009). 
Reliabilitet fastställer tillförlitlighet för mätinstrument och måttenhet skriver Ejvegård (2009).  
För att mätningen ska vara korrekt skall det göras en opinionsundersökning på ett lämpligt urval 
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av personer (Thurén, 2007). Validitet eller giltighet innebär att man verkligen undersöker det 
som man avser att undersöka. Detta innebär att man mäter rätt verktyg vid rätt tillfälle (Ejvegård, 
2009).  
 
Vi har gjort en enkätundersökning som vi har lagt upp på sociala medier där många skriver kritik 
samt positiva rykten om olika företag för att få rätt mätningar på kunder som har handlar möbler 
och heminredning på internet. Runt 72 personer som anses vara kunder på olika e-
handelsbranschen har svarat på enkäten om e-handelsretur av möbler och heminredning som har 
hjälp oss att få den korrekta mätningen som vi sökte efter. Intervjuer vi har haft med tre olika 
företag har vi pratat med e-handelsansvarig som kunde svara i princip på alla frågor. Det som 
saknades var att vi inte kunde få tag på ett större företag som hade gett oss mer information så 
hela empirin ska vara komplett. Vi har även granskat våra frågor med handledaren för att vara 
säkra med att vi ska mäta rätt information som vi får av olika personer. I övrigt har vi hög och 
god reliabilitet och validitet. 
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3. Teoretiska referensramen   
 
Detta avsnitt syftar till att presentera studiens teoretiska ramverk. Till en början förklaras e-
handelns utveckling samt dess för-och nackdelar för att få en tydlig bild och uppfattning av e-
handel. Vidare kommer returhantering med fokus på returpolicy, returlogistik, avoidance, 
gatekeeping och outsourcing då den har stor effekt på teoretiska referensramen. Slutligen tas 
kundperspektivet upp då den besvarar en del av vår frågeställning. Sambandet mellan teoretiska 
referensramen och vårt syfte illustreras i figur 3.  
 

 
 
 
 
 
Figur 2 ”Sammanfattning av teoretiska referensramen”.  
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Figur 3 ”Rapportens frågeställning kopplat till den teoretiska referensramen” 

 

3.1 E-handelns utveckling 
Framväxten av internet har skapat stora förväntningar om en dynamisk tillväxt av elektronisk 
handel och marknadsplats, där nya typer av e-handelsföretag formas. De faktorer som påverkar 
tillväxten hos dessa e-handelsföretag är dock ett relativt oupptäckt område i internationell 
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verksamhet (Singh & Kundu, 2002). Enligt Fredholm (2002) har elektroniska affärer i sina första 
strukturer funnits sedan slutet av 1960-talet, där man försökte hitta ett sätt att utforma layouten av 
teknologin (Fredholm, 2002).  
 
2018 blev ett framgångsrikt år för e-handeln då den ökade med 15 procent jämfört med 2017. 
Under 2018 uppgick den totala e-handelsförsäljningen till 77 miljarder kronor i Sverige, det 
innebar en ökning på 10 miljarder kronor från föregående år. E-handel växer enormt mycket där 
den så småningom kommer att komma ikapp den fysiska handeln 2019. Tillväxten av e-handeln 
kan leda att fysisk handling kan dö ut då e-handeln kommer slå ut den fysiska handeln (E-
barometern, 2018). Antalet fysiska butiker minskar rejält på grund av globalisering och ökade 
konkurrensfördelar av e-handeln. På grund av det har fysisk handel tvingats stänga ner ca 5000 
butiker, motsvarande var tionde butik (Svensk handel, 2018). 
 
I figur 4 visar E-barometern (2018) att omsättningen av e-handeln i Sverige kommer att växa med 
14 procent och uppgå till 88 miljarder kronor 2019.  
 
E-handelns omsättning  

 
Figur 4 Revidering av omsättningen i elektronik och total e-handel (e-barometern, 2018). 
 

3.1.1 För-och nackdelar med e-handel  
Den vanligaste innan ett köp på internet är att se en produkt på sociala medier. Därefter sökes 
information om produkten och ser över omdömen om vad andra kunder tycker om produkter innan 
man bestämmer sig för ett köp. Kunden kan jämföra olika butiker innan de bestämmer sig för ett 
köp, där det till slut hittas en butik som säljer varan till ett konkurrenskraftigt pris 
(TransformationTools, 2018). 
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Det finns både för-och nackdelar med e-handel. Elektroniska affärer används inte enbart för 
handel, det vill säga den används för betalningar, transporter och andra affärsrelaterade aktiviteter 
(Fredholm, 2002).  
 
En fördel med e-handel är att kunden upplever mer trygghet att handla via internet än på en fysisk 
butik. I vissa fall har kunden varken tid eller ork att ta sig ända till centrum, då blir det smidigare 
att handla via internet. Den mest uppskattade fördelen med att handla på internet är att det går 
snabbt och smidigt vilket leder till att kunden sparar tid på det. Kunden bor kanske långt bort från 
en fysisk affär, då kan det vara skönt att slippa åka dit samtidigt som man undviker att trängas med 
andra i affären (Seotree, å.u.).  Det finns större utbud i e-handel än den fysiska butiken enligt 
Seotree (å.u.), där alla affärer är samlade på ett och samma ställe (Explorio, å.u.). Produkterna i en 
e-butik erbjuds ofta till ett lägre pris då e-butiken inte behöver hyra en dyr lokal för att nå sina 
kunder. Förutom det så finns det alltid rabattkoder på internet som används vid e-handel (Seotree, 
å.u.). 
 

“Om man vill växa gäller det att finnas på nätet. Annars kommer marknadsandelen gradvis 
att krympa”.  

- Espen Thorvaldsen, EG  
 
Det som oftast tillkommer vid ett e-handelsköp är då fraktkostnader, vilket många tycker är dyrt 
och just därför avstår från att handla. Kunderna kan drabbas av att frakten kostar mer än själva 
produkten och kan känna sig lurade. Det finns sidor som erbjuder gratis frakt ifall kunden uppnår 
en viss summa på ett köp. Då fraktkostnaden är väldigt hög så blir det inte lönsamt för kunden att 
handla för en summa under den höga gränsen. En annan nackdel med e-handel är då att man inte 
kan se eller känna på produkten och det leder oftast till returer eftersom produkten inte motsvarar 
kundens förväntningar (Explorio, å.u.). Den främsta nackdelen med e-handel är att den har negativ 
miljöeffekt då transporter av paket ökar vid inköp och retur, samtidigt kräver e-handelsbutiker 
mycket energi då lager ger en ökad förbrukning av papper, plast och energi (Ehandel, 2018). 

3.1.2 E-handel inom möbler och heminredning  
De senaste åren har möbler utvecklats och blivit populärt i e-handeln som i andra branscher som 
böcker, kläder och elektronik (Andersson, 2013). Andersson från Ehandel (2013) hävdar att den 
tyska e-handlaren och postorderföretaget Otto var störst i Europa bortsett från Amazon år 2013. 
Företaget består av en mängd olika e-butiker som har enormt produktutbud, allt från leksaker till 
parfymer och tvättmaskiner.  
 
Nästa steg för den tyska e-handlaren var att satsa på möbler, då blev Otto den största återförsäljaren 
av möbler på e-handel i Tyskland med 30 procent marknadsandel. Varje år växter e-handel av 
möbler med 10 procent enligt Ehandel (2013), att möbelkedjor kom sent med e-butiker kan bero 
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på att man inte kan känna eller klämma på produkterna. Det var svårt för klädkedjor från början 
med, men nu är kläder den största e-handelssektorn i Europa, då de har videos och bilder samt 
modeller som visar hur kläderna sitter på. En undersökning visade att den globala e-handeln av 
möbler och inredning kommer att växa varje år med ca 10 procent. Även Sverige har blivit stora 
och utvecklande inom e-handel av möbler (Andersson, 2013).   
 
Enligt E-barometerns rapport från 2018 har möbler och heminredning haft en god tillväxt med 20 
procent inom e-handeln den senaste tiden, det innebär även att returerna har ökat 15 procent inom 
detta segment (E-barometern 2018). 

3.2 Returhantering 
 
 

 
 
Figur 5 Koppling mellan aktiviteter och returhantering 
 
Returhantering är en viktig del av försörjningskedjan, då det är en process som förknippas med 
returer, returlogistik, gatekeeping och avoidance. Returhantering anses vara en kritisk process och 
kräver därför ständigt planering och effektivt genomförande. Returer, returlogistik, gatekeeping 
och avoidance är aktiviteter som hanteras och samordnas av aktörer inom försörjningskedjan, detta 
för att returhantering skall bli så effektiv som möjligt (Rogers et al., 2002).  
 
Förr såg företag returhanteringen endast som en kostnad, då det är höga kostnader att hantera 
produkter som skickas tillbaka från kunder. Senaste decenniet har företag ändrat synen på 
returhanteringen och ser istället möjligheter med returhanteringen. Företag ser att de kan uppnå 
konkurrensfördelar gentemot konkurrenter, genom att erbjuda något värdeadderande till kunderna. 
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Till följd av detta har länken mellan marknadsföring och logistik blivit allt viktigare då 
returpolicyn är starkt kopplad till returhanteringen (Mollenkopf et al., 2007). Trots de höga 
kostnaderna som uppstår med returer så använder sig återförsäljare idag ofta av en mer generös 
returpolicy, då de tror att det ökar försäljningen i längden (Janakiraman, Syrdal & Freling, 2016).  

3.2.1 Returpolicy inom e-handelsföretag  
Enligt Lantz & Hjort (2013) har sannolikheten för att en retur ska uppstå ökat i samband med fria 
returer. I flesta fall uppstår retur då kunderna blir missnöjda på grund av att de inte kan se eller 
känna på produkten. I stället försöker e-branscher att underlätta för kunderna genom att 
tillhandahålla bilder, videor och produktinformation. En av tre kunder väljer bort att handla hos ett 
företag som inte erbjuder fria returer när de ska handla online (Hui, 2015). 
 
Att utforma rättvisa returpolicies samtidigt som kostnaderna för returer begränsas har en positiv 
betydelse för online-återförsäljare. En tidigare undersökning visar att stor mängd av de som 
handlar online bedömde att returpolicy är viktig när man väljer att handla online. Många av 
konsumenterna var oroliga över returpolicyn när det kommer till återbetalning av en produkt som 
skall returneras eller bytas ut (Reference for business, 2011).  
 
En viktig punkt gällande returpolicy är att den ska anpassas efter alla målgrupper för att det ska 
vara lönsamt för företaget. Vad som menas med det är att erbjuda olika förslag i policyn för att det 
ska vara hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket levererar högt kundvärde (Hjort, 2013). 
Returpolicy inom e-handel är därför en viktig faktor för försäljningen då den påverkar kundens 
uppfattning om produktens kvalitet (Mukhopadhyay & Setaputra, 2007).  
 

Det finns ingen lag som säger att man måste ha någon särskilt anledning till att ångra köpet, men 
däremot ska kunden meddela företaget skriftligt om att den ångrar sig. Det är inte så viktigt om 
företaget inte svarar dig som kund så länge du har bevis på att du har meddelat dem att du ångrar 
ditt köp. Kunden har en ångerrätt på 14 dagar som börjar gälla dagen efter kunden har tagit emot 
varan. Det kunden bör tänka på vid en retur är att kräva ett kvitto från postombudet som tar hand 
om varan, då har kunden ett bevis på att varan är skickad om några problem skulle uppstå (Hallå 
konsument, 2018).  

3.2.2 Returlogistik  
Returlogistik definieras som förflyttning av produkt eller material i motsatt riktning i 
försörjningskedja för att skapa värde, eller skicka det till avfallshantering enligt Rogers och 
Tibben-Lembke, (1999, 2001). Returlogistik består i att operativt driva returflöden som förflyttar 
sig i motsatt håll i försörjningskedjan (Rogers et al, 2002). 
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“Ett speciellt segment inom logistiken som fokuserar på förflyttningen och styrningen av 
produkter och resurser efter att försäljning och leverans till kund har skett. Det inkluderar 
returer för reparation och/eller kredit” (p. 126, CSCMP 2006)  
 

Att låta bli sin returlogistik är som att låta sina pengar ligga oanvända. Genom returhantering och 
återdistribution av produkter kan man återvinna värdeskapande resurser och på så sätt förbättra sin 
lönsamhet (DHL, å.u). Returlogistik skiljer sig från den gröna logistiken, då returlogistik beaktar 
miljöaspekter i alla logistiks aktiviteter och tidigare har det enbart fokuserat på forward logistics, 
det vill säga från producenten till konsumenten. De framtida miljöproblemen inom logistik är 
förbrukning av resurser, farliga utsläpp, buller och både farliga och icke-farliga avfallshantering 
(Dekker et. al, 2013), När en konsument skickar tillbaka en vara till butiken så samlar butiken de 
objekt som skall skickas till ett centraliserat sorterings lager. När man returnerar en vara tillåts 
information om varan och dess skick vara tillgängligt i återförsäljarens system så att den sedan kan 
skickas vidare till retur- bearbetningscentralen för deras förfogande (Rogers et al, 2002). 
 
När en produkt återlämnas exempelvis på grund av ett produktionsfel så påbörjas processen av en 
retur. Man skickar iväg en returtransport, produkten omdistribueras eller återvinns och det avslutas 
med en kompensation till kunden i fråga. Outsourcing har en stor roll och blivit en viktig länk i 
sådana processer. Det kan handla om produkter som exempelvis har gått sönder men går att 
återanvända, produkter som är gamla men är värdefulla och återkallande produkter (Smartbiz, 
å.u.). 
 
 

 
 
Figur 6 En typisk e-handels process, (omarbetad Hjort, 2010) 
 
Vid retur av produkter kan företag inte alltid sälja varan på nytt och då blir det viktigt att företaget 
hittar ett syfte för produkten. Vid tillfällen som dessa vänder man sig oftast till något företag. Man 
har då som alternativ att antingen returnera varan till leverantören eller att man skänker bort 
produkten. Ibland händer det att man även säljer till ett outlet-varuhus, därav de låga priserna 
(Tibben-Lembke och Rogers, 1999). 
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3.2.3 Avoidance för möbler och heminredning inom e-handel 
Avoidances syfte är att utveckla och sälja produkter på ett sådant sätt att returförfrågan minimeras. 
Avoidance kan implementeras på flera olika sätt för att minimera risken för retur. Det kan 
exempelvis vara förbättrad kvalitet på en produkt, genom att då öka kvaliteten så reduceras returer 
för defekta produkter. I andra fall kan en enkel manual på hur en produkt ska användas minska 
returer, då komplicerade elektronikprodukter riskerar att bli returnerade (Rogers et al., 2002).  
 
Black och Decker är ett företag som jobbar med detta genom att integrera returer med 
produktutveckling. De lär sig av tidigare returer för att undvika framtida returer, på det sättet jobbar 
de aktivt med avoidance för att minimera returer. För online- eller katalogförsäljare är 
produktinformation en kritisk fråga, eftersom traditionellt sett beror många returer på storlek och 
passform. Därför arbetar exempelvis Victoria’s Secrets med sina leverantörer för att utveckla en 
storleksguide, det leder till minskade kostnader och det förbättrar kundernas nöjdhet hos Victoria’s 
Secrets (Rogers et al., 2002).  
 
Att undvika returer är inte alltid problemet, i vissa fall är returpolicyn problemet. Om en tveksam 
kund inte har möjligheten till en retur, så kan den kunden gå förlorad då den inte vågar att beställa 
ifall produkten ej skulle passa (Hjort, 2010). Genom att ha en mer generös returpolicy så minimeras 
risktagandet för kunderna, samtidigt ökar sannolikheten för konsumentreturer (Hellström et al., 
2017). En kund som köper två olika storlekar på en sorts produkt för att få en så kallad högre 
”träffsäkerhet” är mer lönsam ur både ett affärs- och hållbarhetsperspektiv än en kund som bara 
beställer en produkt och returnerar produkten. Den ena kunden kommer i detta fall att behålla en 
produkt till skillnad från den andra kunden som bara kommer att returnera. Även om syftet med 
avoidance är att hindra onödiga returer så ger en bra returpolicy, en positiv inverkan på efterfrågan 
(Hjort, 2010).  

3.2.4 Gatekeeping 
Gatekeeping ser till att godkända returer blir accepterade och skickas till rätt del av 
försörjningskedjan. Om gatekeeping utförs på ett korrekt sätt så kan fördelar uppnås i 
returhanteringen. Den kan reducera kostnader samtidigt som det ökar kundtillfredsställelsen 
genom att kunder får den hjälp de behöver angående returer. För att uppnå en så effektiv 
gatekeeping som möjligt så är det viktigt att separera de godkända returerna från de andra returer 
som inte är godkända så tidigt som möjligt i processen. När en retur inte godkänns så innebär det 
att returen inte uppfyllt företagets kriterier för en godkänd retur (Rogers et al., 2002). Det kan 
exempelvis vara en soffa som kunden har monterat hemma och vill sedan skicka tillbaka den 
monterad samt utan originalemballage (Mio, 2019).  
 



19 
 

Gatekeeping-arbetet är en kritisk del av försäljning via internet, då det innebär att ju längre tid det 
krävs för ett avgörande beslut angående en retur, desto lägre blir marknadsvärdet av en returnerad 
vara när den återförs in i det normala produktflödet igen (Mollenkopf et al., 2007).  
 
I Sverige är det svårt att uppnå en effektiv gatekeeping eftersom i princip alla returer når företaget 
innan de godkända returerna separeras från de övriga returer som inte är godkända. Det beror på 
att det följer med en retursedel till kunden i samband med leveransen. Det resulterar då i att alla 
returer blir accepterade och åker in i samma flöde tills de når företaget (Hjort 2013). En lösning 
på detta är att kunden registrerar returen digitalt innan den skickas till företaget. På så vis uppstår 
det en gatekeeping-aktivitet redan hos konsumenten, vilket medför att systemet kan välja vilka 
returer som ska accepteras och vilka som inte ska accepteras (Hellström et al., 2017).  

3.2.5 Outsourcing 
Outsourcing definieras som flera logistiktjänster som utförs av en leverantör enligt överenskomna 
avtal (Razzaque & Sheng 1998).  Outsourcing uppstår när två organisationer gör avtal mellan 
varandra för att tillhandahålla tjänster eller produkter med en verksamhet (Belcourt, 2006).  De 
erbjuder ” minst två tjänster som är buntade och kombinerade med en enda ansvarsskyldighet med 
hjälp av distinkta informationssystem som är dedikerade till och integrerade i logistikprocessen 
”(Razzaque & Sheng 1998).  
 
Företag har två alternativ att välja mellan för att hantera returarbetet, outsourcing eller intern 
returhantering (Ordoobadi, 2009). Med tredjepartslogistik kan returerna behandlas snabbt och rätt, 
det vill säga felfritt samt som att det kan vara effektivt vid positionering av en returnerad vara. Ur 
ekonomiskt perspektiv är tredjepartslogistik lönsamt, detta då tredjepartslogistiker företags 
stordriftsfördelar minskar kostnaderna i jämförelse med om företag utför hanteringen själva av den 
begränsade volymen (Rogers et al, 2002).  
 
Arbetet som utförs internt flyttas till en extern leverantör, där anställda i den ursprungliga 
organisationen oftast överförs till tjänsteleverantören (Belcourt, 2006). Lacity & Willcocks (1998) 
skriver att man delar in outsourcing i tre sourcing alternativ; total outsourcing, total insourcing och 
selektiv outsourcing. I total outsourcing ska alla alternativen hanteras av ett externt företag. Total 
insourcing innebär att företaget väljer att hantera alternativen i företaget internt. Selektiv 
outsourcing innebär att 80 % av alternativ används internt och de resterande externt, då det är en 
kombination av total out-och insourcing.   
 
Det är inte många företag som väljer att outsourca sig helt och det är sällan att företag normalt 
väljer selektiv outsourcing. Mindre företag sätter lättare sin tillit på total outsourcing än vad större 
företag gör (Everaert et al. 2007). En annan typ av outsourcing är kärn -och periferiaktiviteter, vad 
som menas med det är att företaget outsourcar kärn -och icke kärnaktiviteter. (Gilley & Rasheed, 
2000) 
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3.3 Miljöbelastning 
Miljöpåverkan uppstår i alla delar av logistiksystem, transporter är en stor del av det. Det är även 
en del som företag kan jobba aktivt med för att minska på miljöpåverkan. Genom att byta till ett 
mer miljövänligt fordon så kan det uppnås, samt att föraren kör på ett sparsamt sätt genom att 
exempelvis köra med sänkt hastighet (Björklund 2012).  
 
Ett mer kostnadseffektivt och miljövänligt sätt är att utnyttja transporterna effektivare. Det kan 
uppnås genom exempelvis samlastning eller ruttplanering. Samlastning innebär att gods från/till 
olika leverantörer eller kunder lastas på samma fordon. På det sättet ökar fyllnadsgraden, vilket 
kan reducera miljöpåverkan och även kostnader. Det krävs bra system för att uppnå en effektiv 
samlastning, då systemen blir mer komplexa och känsliga när information kommer in från olika 
system (Björklund, 2012). En undersökning som behandlar distribution av dagligvaror visade att 
vartannat eller vart tredje fordon kunde tas bort med hjälp av samarbete och samlastning. Andra 
studier visade att antalet körda fordonskilometrar kan reduceras med 20-25 procent om 
samlastning införs i ett distributionssystem (Lumsden, 2012).  
 
Ruttplanering går ut på att planera och optimera exempelvis i vilken ordning gods ska lastas. Det 
går att planera en rutt utifrån leveransadresser och godskarakteristik. Även där är det en 
utmaning med att få in rätt information till chauffören för att den optimala färdvägen skall 
uppnås (Björklund, 2012). Ju fler kunder som planeras in i rutten så blir antalet möjliga rutter 
fler. Det leder till att komplexiteten ökar, därför krävs noggrann planering för att rutterna ska 
utformas på ett effektivt sätt. Det finns olika metoder för ruttplaneringar, två vanliga metoder är 
slingor- och svepmetoden. Slingor är en förenklad metod som innebär att fordonet har en fast 
slinga. Den metoden är inte oftast den mest optimala metoden men den är därför i gengäld snabb 
och enkel att använda. Även svepmetoden är snabb och enkel, det är metod som innebär att 
kunderna fördelas utifrån ett geografiskt svep. Fordonet åker exempelvis i medsols i relation till 
terminalen (Lumsden, 2012).  
 
Det kan uppstå problem med ruttplaneringen då kunder och stopp är på olika håll med olika 
avstånd. Detta kan vara problematiskt för transporten och det krävs att man är försiktig med hur 
man planerar upp rutten (Jonsson och Mattsson, 2016). 

3.3.1 Fyllnadsgrad 
Fyllnadsgrad är namnet på det nyckeltal som används vid mätning av resursutnyttjande gällande 
transporterat gods. Detta innebär då att metoden placerar jämför volymen av gods gentemot högsta 
tillåtna mängd varor som ska vara möjligt att transporteras av lastbäraren (Buskhe, 1993).  
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Metoden används väldigt brett då vi kan se dess påverkan i diverse områden gällande logistik och 
transport. Till exempel så används den för att mäta mängden varor som kommer in och på så sätt 
kunna planera vilken lastbil som ska transportera vad (Jonsson och Mattsson, 2016). 
Ruttplanering är också en del av fyllnadsgraden då det är kritiskt hur man planerar och använder 
rutten för transport av varor. Det är viktigt att man hinner med så många stopp som möjligt och 
kan lasta på så mycket som möjligt för att slippa ta flera rundor. Detta kräver då en korrekt och 
precis planering av rutt, så att man kan hantera transporten på bästa möjliga sätt (Jonsson och 
Mattsson, 2016). 
Meningen med fyllnadsgrad är att använda kapaciteten som finns tillgänglig i ett fordon så att det 
tillåts att köra med så hög fyllnadsgrad som möjligt. När en lastbil med 100 % fyllnadsgrad går i 
ena riktningen har man lätt för att få för sig att den är densamma i nästa riktning. Detta stämmer 
inte då man beräknar det på så sätt att man delar upp fyllnadsgraden, så att man fyller på lastbilen 
med 50 % (Jonsson och Mattsson, 2016). 

3.3.2 Informationsteknik 
Obalanser i handelsutbyte leder till många tomtransporter och transporter där fordonet utnyttjas 
dåligt. Tomma transporter är en kostnad och det har en dålig påverkan miljön. Därför försöker 
transportföretagen att samordna transporter för att höja utnyttjandegraden och därmed också 
sänka miljöpåverkan (Lumsden, 2012).  
 
Genom att använda dagens teknik så kan både samlastning och en optimal rutt uppnås. Med hjälp 
av modern kommunikationsutrustning så får chauffören snabbt information om eventuella 
avvikelser i trafiken eller om något gods inte ska lastas som planerat (Björklund, 2012).  
 
Informationstekniken kan användas för att upprätthålla kundernas krav när det gäller 
servicenivån. De blir ständigt större när det gäller snabbhet, flexibilitet och frekvens. 
Informationsteknik används för att transporterna skall bli effektivare och på det sättet kan 
transportföretagen nå kundernas krav på servicenivå (Lumsden, 2012).  
 

3.4 Returhantering ur kundens perspektiv  
Nedan kommer att olika teorier presenteras som beskriver returhantering ur kundens perspektiv 
och olika aspekter kring kundlojalitet.  

3.4.1 Risken kring e-handel 
Att handla på nätet innebär även risker, eftersom kunden inte kan exempelvis fysiskt undersöka 
produktens kvalitet, material, passform eller färg (Bhatnagar et al., 2000). För att minimera den 
risken söker kunden information om produkten innan köpet genomförs. Det är en vital del av 
köpprocessen, då det är viktigt att produktens egenskaper uppfyller kundens krav. På grund av 
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detta är det viktigt att företagen lägger stor vikt på information kring sina produkter för att 
kunderna ska genomföra ett köp (Shim et al., 2001).  
 
Product fit uncertainty är ett stort hinder för marknader online, det leder till dyra produktreturer 
och missnöjda kunder. Product fit uncertainty innebär till vilken grad en konsument kan bedöma 
en produkts attribut och om attributen matchar kundens krav. För att minska osäkerheten kring 
produkter på nätet så föreslår Hong och Pavlou (2014) två verktyg som e-handelsföretag kan 
använda sig utav. Ett av verktygen är ett visualiseringssystem där kunderna tydligt kan se 
produkterna, det andra verktyget är ett forum där kunder kan skriva recensioner om produkten. De 
påstår att med hjälp av dessa två verktyg så kan e-handelsföretag uppnå konkurrensfördelar genom 
att minska på osäkerheten kring produkten och på det sättet kan de möta kundernas krav (Hong & 
Pavlou, 2014). Greenberg (2010) anser också att nya verktyg måste utvecklas för att informationen 
skall vara så bra som möjligt. Han menar att företag ska samla in mer kunddata och analysera 
kunders köpbeteende. På det sättet kan företag få en större förståelse gentemot sina kunder och ha 
nytta av informationen (Greenberg, 2010).  
 
En annan metod för att minska kundernas osäkerhet är genom att använda sig av money-back 
guarantees (MBG). Det innebär att kunderna har rätt till återbetalning om den beställda produkten 
inte uppnår kundens förväntningar. Företaget som erbjuder MBG ger då ut en signal på att 
produkten har hög kvalitet och att kunderna kan lita på produktinformationen. Det betyder att 
företaget tror mycket på sina produkter, vilket leder till att kunden blir mindre osäker innan köpet 
(Akcay et al., 2013).   

3.4.2 Kundlojalitet   
Det finns tre stora kategorier inom returhantering som kännetecknar hur restriktiv respektive 
liberal returprocess är hos företag. Typ 1: Kostnadsfokus, där kunder upplever returer som dyr och 
komplicerad process, det vill säga att kunden måste betala för returen och genomgå en komplicerad 
returprocess, samtidigt som de är skyldiga att följa returpolicy och är ansvariga för hela processen. 
Typ 2: Balanseringskostnad och kundnöjdhet där kunder upplever returerna som en dyr och/eller 
komplicerad process vid retur av icke-defekta produkter. Denna typ söker rättvisa genom att 
balansera kundupplevelsen med att minska den negativa effekten av returer. Typ 3: Kundnöjdhet 
i fokus, här upplever kunder returerna som en fri och okomplicerad process. Här ses returer som 
en möjlighet att öka kundnöjdheten där företag står för alla kostnader när det gäller returprocessen 
(Röllecke, Huchzermeier & Schröder 2017).  
 
Kunder som upplever en returprocess som är gratis och smidig, visar sig vara mer nöjda och lojala 
än kunder som upplever en komplicerad returprocess. En konsuments tidigare shoppingupplevelse 
formar den individens framtida köp, därför kan en tidigare positiv eller negativ upplevelse vara en 
avgörande faktor innan konsumenten gör framtida köp. Genom att då ha en mer liberal returprocess 
ökar kundlojaliteten, vilket innebär att även försäljningen ökar eftersom det är stor sannolikhet att 
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kunden återkommer vid framtida köp. Enligt Zalandos ordförande är de konsumenter som 
returnerar mycket, de mest lojala kunderna till företaget på grund av att de återkommer och köper 
igen (Röllecke, Huchzermeier & Schröder 2017).  
 
En studie bland onlinekunder visade att om ett företag med en komplicerad returprocess 
förbättrade denna, så skulle en av fem kunder shoppa mer hos det företaget på grund av 
förbättringarna (Röllecke, Huchzermeier & Schröder 2017).  

3.4.3 Kundservice (leveransservice) 
Kundvärde och lojalitet är beroende av kundservicen som erbjuds. Kundtillfredsställelse uppstår 
när företag uppfyller dess skyldigheter gentemot kunden, vilket i sin tur då leder till kundlojalitet 
(Hjort, 2010).  
 
Termen kvalitet har varit svår att definiera, då det kan ha olika betydelser. Kvalitet på produkter 
är en betydelse som företag har fokuserat mycket på eftersom ju mindre produktionsfel desto lägre 
kostnader och ökad avkastning. Kvaliteten på tjänster innefattar andra egenskaper som är 
immateriella och heterogena. De kan inte mätas eller testas före leveransen då kvaliteten på tjänster 
kan variera och är heterogena, samt att omdömet om kvaliteten kan variera från mottagare till 
mottagare. Eftersom kvaliteten på leveransen av tjänsten beror på personalens beteende så är det 
en utmaning för företag att bibehålla en jämn kvalitet (Hjort, 2010). 
 
Christopher (2005) påstår att det finns flera aspekter av kundservice, allt från leveranstiden till 
support efter ett köp. För att uppnå en utmärkt kundservice så krävs en genomtänkt servicestrategi 
tillsammans med ett lämpligt leveranssystem och engagerad personal.  
 
Kundservice kan delas in i tre delar: före transaktion, under transaktion och efter transaktion. Före 
transaktion innebär företagens policy som potentiella kunder kan läsa innan ett köp. Under 
transaktionen förknippas med leveranssäkerheten och efter transaktionen innebär exempelvis 
eventuella klagomål och returer. Det är lätt att anta att kundens servicekrav är kända, men 
servicekraven skiljer sig åt mellan marknader därför är det viktigt att ha en genomtänkt 
servicestrategi som fungerar tillsammans med leveranssystemet (Christopher, 2005).  
 
Kundvärde beror alltså på kundens totala uppfattning om produkten samt servicen i förhållande 
till den totala kostnaden av produkten. Denna sorts utvärdering kan ske vid olika tillfällen av en 
produkts livscykel. Nöjda kunder är därför resultatet av uppfyllda skyldigheter från företagets sida, 
stor del till det står kundservicen. Det resulterar även i lojala kunder och återkommande köp (Hjort, 
2010).  
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3.4.4 Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet är ett verktyg som mäter leveransens kvalitet genom att rätt produkt levereras i 
rätt kvantitet. Vid låg leveranssäkerhet uppkommer det aktiviteter som inte presterar något värde 
och vid hög leveranssäkerhet kan till exempel dessa aktiviteter elimineras helt. Kvalitetsproblem 
uppstår inte enbart i leverantörens process, det uppstår även under och-/eller efter transporter. 
Exempel på orsaker som uppstår i kvalitetsproblem kan vara allt från att plocka fel artiklar till att 
det blir fel kvantitet. För att leveranssäkerheten ska vara optimal måste man ta hänsyn över sitt 
lager och det görs genom att ha tillgång till fler tillgängliga kvantiteter i lagret för att gardera sig 
mot osäkerhet. Denna typ av metod kallas för kvalitetsgradering som går ut på att man har större 
kvantitet i lagret än vad det krävs, och på så vis ha ett säkerhetslager.  Genom att ha ett 
säkerhetslager kan bristkostnader minimeras och med hjälp av den täcka flera perioder ifall 
leveransförseningar skulle uppstå. Varför bristkostnader uppstår när säkerhetslager inte finns kan 
bero på att efterfrågan ändras och leder till att produkterna inte finns på lagret. Kostnader som 
uppkommer vid säkerhetslager är då lagersärkostnader, för att skapa en jämn balans mellan 
bristkostnader och lagersärkostnader det kan man göra genom att policy bestämmer olika 
servicenivåer. Vad som menas med servicenivå är då att ett mått bestäms med en procentuell 
beräkning (Jonsson och Mattsson, 2016). 

 

3.5 Teorisammanfattning  
 
 

Verktyg Sammanfattning av verktyg Utmaningar Möjligheter 

Returhantering Returhantering är en kritisk del 
av försörjningskedjan som är 
viktig för många företag. Det är 
en process som associeras med 
aktiviteter som returer, 
returlogistik, gatekeeping och 
avoidance. 
  

Höga kostnader vid flera 
returer.  

Erbjuda något 
värdeadderande till 
kunderna – > 
konkurrensfördel. 
effektivare process – > 
minimera returer – > lägre 
kostnader 

Avoidance Avoidance innebär att produkter 
ska utvecklas och säljas på ett 
sådant sätt att sannolikheten för 
en retur ska vara minimal. 
  

Vara tydliga och 
lättförståeliga med 
produktbeskrivning, färger 
eller storlek stämmer inte 
överens med bilder och 
beskrivningen. 
  

Ingen/lite som möjligt 
returer, minimera returer – 
> nöjda kunder 
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Gatekeeping Gatekeeping hjälper till att 
bestämma om en retur skall 
accepteras eller inte, det 
innefattar även att utveckla 
returpolicies som beskriver vilka 
returer som accepteras. 
  

Utveckla informationssystem 
vid returer och klargöra för 
kunderna vilka returer som 
accepteras och vilka som inte 
accepteras – > icke 
accepterade returer hamnar 
ej i flödet – > minimera 
returer. 
  

Svårt att ha koll på returer 
som inte har kommit in. – > 
Otillåtna returer kommer in 
i flödet. 

Returpolicy Lagen om distansavtal och avtal 
utanför affärslokaler, när 
försäljningen utförs på distans. 

Balansera kostnader och 
intäkter. Många kunder 
avstår från att handla p.g.a. 
att företag ej erbjuder fria 
returer. 
  

Att utforma rättvisa 
returpolicies samtidigt som 
kostnaderna för returer 
begränsas, har en positiv 
betydelse för online-
återförsäljare. 
  

Miljöbelastning Miljöpåverkan uppstår i alla 
delar av logistiksystem, 
transporter är en stor del av det. 
Det är även en del som företag 
kan jobba aktivt med för att 
minska på miljöpåverkan 
 

Alldeles för många 
transporter som går att 
minskas.  
 

Ruttplanering, 
samlastning – > minimera 
transporter. Öka 
fyllnadsgraden – > 
reducera miljöpåverkan 
och även kostnader. 
Genom att använda 
dagens teknik så kan 
både samlastning och en 
optimal rutt uppnå 
 

Returhantering ur 
kundens perspektiv 

Att handla på nätet innebär även 
risker, eftersom kunden inte kan 
exempelvis fysiskt undersöka 
produktens kvalitet, material, 
passform eller färg. Kundlojalitet 
klassificeras i tre kategorier inom 
returhantering: Kostnadsfokus, 
Balanseringskostnad och 
Kundnöjdhet. 
Kundvärde och lojalitet är 
beroende av kundservicen som 
erbjuds. Kundtillfredsställelse 
uppstår när företag uppfyller 
dess skyldigheter gentemot 
kunden, vilket i sin tur då leder 
till kundlojalitet. Kundservice är 
viktig aspekt vid ett köp samt vid 
en retur. 
  

Svårt att uppfylla kundens 
förväntningar gentemot bilder 
på internet. – > Uppstår 
returer. 
Kunder avstår köp p.g.a. 
höga kostnader, företaget 
erbjuder ej gratis returer. 
Krävs en genomtänkt 
servicestrategi tillsammans 
med ett lämpligt 
leveranssystem och 
engagerad personal. 
  

Tydliga beskrivningar med 
färger, nyanser och kvalitet 
samt realistiska bilder. – > 
Minimerar returer. 
Balansera kostnader och 
intäkter för att uppnå hög 
kundlojalitet. 
Möta kunder på ett 
professionellt sätt och 
lägga lika stor vikt på 
returer som vid ett köp 
  

  

Figur 7 Sammanfattning av teoretiska referensram. 
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4 Empiri  
I detta avsnitt presenteras empiriska data från olika företag vi har intervjuat via telefon samt 
haft möte med. Empirin består även av information som har inhämtats från en kvantitativ och 
kvalitativ enkät som kunder har besvarat. Källor och namn kommer inte att presenteras på grund 
av sekretess. Avsnittet består av två delar, då information kommer att sammanställas från 
företagens perspektiv och kundens perspektiv.  

4.1 Företag A  
Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och sina butiker i Stockholms län, vilket betyder att de 
inte är så stora inom denna bransch. Personen A som har ställt upp för en intervju arbetar med 
Företag A:s e-handel och är e-commerce manager. Person A ansvarar för hela säljprocessen, från 
beställning till att slutligen kunden får hem produkten. Om kunden vill göra en retur så tar Person 
A hand om de produkterna som kommer tillbaka till företaget.  
Företag A försöker och spegla kundens personliga stil så det blir lättare för kunden att må bättre 
av den ytan.  

4.1.1 Returprocessen 
Företag A har en returpolicy på sin hemsida där kunderna kan läsa om olika villkor som gäller när 
de ska returnera en produkt. Det är standardvillkor så som att kunden ska skicka tillbaka varan 
inom 14 dagar och produkten ska vara i originalemballaget samt att produkten ska vara i nyskick. 
Företaget lägger inte så stor vikt på hur de kommunicerar ut returpolicyn eftersom de inte vill att 
kunderna ska returnera, på grund av att företaget inte tjänar pengar på det. ”Vi har en omsättning 
på cirka 63 miljoner, jämför vi oss med större företag som Mio som är en mycket större koncern 
så har de större möjligheter att hantera returerna som kommer från kunder” säger Person A. Företag 
A erbjuder inte fria returer men däremot så erbjuder de gratis frakt ut till kunden. Det ligger på 
kunden att skicka tillbaka produkter då företaget inte har något med returneringar att göra, det 
ansvar återlämnar de till kunden. Företag A lägger krav på kunden exempelvis att ha 
originalemballage och att de har förpackat produkten så som de fick det från företaget, detta då det 
underlättar för företaget och för kundens skull då de inte får några extra kostnader om de gör så 
som det står på deras returvillkor. Varför företaget inte erbjuder fri retur kan bero på att i dagsläget 
så är det 1 av 20 personer som väljer att returnera produkter. Det finns konkurrenter som erbjuder 
gratis returer men därav tar de betalt för frakten ut till kunden, och Företag A gör tvärtom där de 
erbjuder gratis frakt och gör det enkelt och smidigt för kunden att handla då de inte behöver tänka 
på andra kostnader. Det går att hämta/lämna ut produkterna från och till butiken och då är det ingen 
kostnad, det är också ett alternativ för kunden men oftast är det lönsamt för de som bor runt om i 
Stockholm där de har sina butiker. Företaget har inget lager och beställer varorna från sina 
leverantörer när de får in order från kunder, när de får tillbaka en produkt så är det företaget som 
står med varan och kan inte skicka tillbaka varan till leverantören. När produkten kommer in från 
kunden så är det upp till företaget hur de ska sälja varan och just därför måste de sänka pris på 
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produkten för att kunna sälja den. De har inte så många beställningar att de kan ha ett lager då de 
inte kan hålla produkter så pass länge på lager, detta är en av anledningar till varför Företag A inte 
erbjuder fri retur. Eftersom många kunder avstår från att skicka tillbaka varan när de är medvetna 
om att de måste gå genom den processen och betala för det. En annan anledning till att man inte 
erbjuder fria returer är då att de vill minska på transporter och kopplas då till miljötänk. Just nu 
fokuserar de inte så mycket på miljön, Företag A tänker mer från början, men kanske i framtiden 
kommer de att införa miljömässiga aspekter när de har utvecklats som firma. 
 
När kunden ska returnera en produkt skall de meddela det till företaget och leveransen ska ske 
inom 14 dagar, sen om kunden skickar det inom 15 eller 16 dagar så är det inget företag räknar på 
säger Person A. Det händer att kunden kontaktar till kundservice efter en månad och vill returnera, 
då vill företaget veta en anledning och det kan exempelvis vara att kunden har varit utomlands och 
öppnade paketet efter att de har kommit hem, men det brukar inte vara några problem för företaget 
så länge de meddelar och skickar tillbaka produkten i nyskick. Företaget kontrollerar alltid sina 
produkter de får från kunderna innan de återbetalar, detta är som en säkerhet ifall kunden inte 
använder originalemballage eller om det saknas något från paketet eller liknande. 

4.1.1.1 Utmaningar under returhantering 
Det finns en del utmaningar som förekommer under returhanteringen, exempelvis så är alla 
fraktbolag väldigt strikta och svåra att förhandla med. ”Vad som menas med att det är svårt att 
förhandla med fraktbolag kan exempelvis vara, att vi skickar ut en produkt till kund och det visar 
sig att det har skett en fraktskada eller att det är någonting som har gått snett under resan till kunden 
och det är inget som kunden har gjort eller företaget” säger Person A. För varje frakt man adderar 
i processen så finns risken för att det blir skador och då blir det problem och det vill man hela tiden 
minimera i processen. I många år har produkterna kommit helt möblerade, vilket betyder att det är 
stora grejer och det är saker då som enklare går sönder och inte lika lätthanterade som mindre 
paket. ”Returhantering är den tråkiga processen i jobbet”, säger Person A. Hade man haft möjlighet 
till att bara säga nej du får inte returnera, då hade vi haft betydligt färre människor som hade 
handlat och det vill man självklart inte enligt Person A.  
 
Vid en reklamation av en skadad produkt så vill företagets leverantör ha tillbaka produkten, innan 
en ny skickas ut till kunden. Det leder till att processen blir lång och att kunderna får vänta länge. 
Det blir även en utmaning att matcha en tid som kunden kan ta emot produkten på. Ett annat 
problem som företaget stöter på är när en kund vill att företaget ska boka frakten åt dem, om 
företaget då bokar åt kunden så blir företaget bundet till frakten vilket betyder att om kunden vägrar 
att betala frakten så måste företaget stå för den.   
 
En utvecklingsmöjlighet kring det som tas upp ovan är att försöka utveckla returprocessen genom 
att ha samlade transporter från kunderna. Ett sätt att minimera transporterna är att man levererar 
en ny produkt samtidigt som produkten som ska returneras hämtas upp. Det hade varit det optimala 
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ur både ett kostnadsperspektiv samt ett miljöperspektiv. Eftersom företag A är ett litet företag så 
är det svårt att uppfylla det i dagsläget.  

4.1.2 Orsak till retur  
Den vanligaste orsaken till retur är att uppfattningen av en produkt inte stämmer med verkligheten 
exempelvis, att bilder inte stämmer överens med verkligheten, färger eller att det är sämre kvalitet 
än förväntat. Det kan bero på ett generationsskifte eller liknande, folk som har köpt en soffa för 20 
år sedan för 30 tusen förväntar sig att en soffa för 30 tusen ska ha samma kvalité som innan. Soffan 
som kostade 30 tusen då kanske kostar 50 tusen idag, den personen som har köpt en soffa då 
förväntar sig att det är samma kvalitet men så är inte fallet, enligt Person A. Sen är som sagt 
nyanser och färger alltid svårt att visa på hemsidan som leder till en hel del av returer. Som vi har 
tagit upp tidigare är fraktskador också orsak till retur och reklamation.  
 
Kvalité är den stora aspekten och företaget jobbar väldigt starkt med det hela tiden och det går ju 
hand i hand med försäljningen också säger Person A. Att lägga upp tydliga bilder, exempelvis så 
tar vi inte bara bilderna från leverantören som många företag gör och slänger upp det på sidan. 
Företag A försöker ständigt göra förbättringar om det inte stämmer överens med verkligheten då 
redigerar företaget bilderna för att det ska stämma överens med verkligheten utifrån hur de ser på 
produkten. Företag försöker även skriva en extra text som exempelvis det ni ser på bild är en 
gammal nyans och soffan har ljusare eller mörkare nyans, de försöker hela tiden förbättra för både 
försäljningen och för att undvika returer. Företag A jobbar aktivt med tydliga beskrivningar och 
bilder så kundens förväntningar ska stämma med bilderna och på så sätt minska returer.  

4.1.2.1 Accepterade och icke accepterade returer 
Företag A sätter krav hur en kund ska returnera en produkt, de ska returnera produkten i samma 
skick som de fick den från företaget, originalemballage och samma innehåll d.v.s. alla delar ska 
vara med i paketet. Om kunden inte har uppfyllt de kraven så finns det risk att en viss summa blir 
avdragen från totala beloppet kunden har betalat för produkten. Företag A har specialbeställningar 
som inte går att returnera alls, de produkterna är antingen beställda från Italien eller om kunden 
önskar något specifikt tyg på soffan. Varför de produkterna inte godkänns beror på att exempelvis 
soffan har kommit hela vägen från Italien och att de är kundanpassade. Bortsett från 
specialbeställningar så godkänner företaget till stor del de flesta returer och det är då om kunden 
har skött returen noggrant utifrån de villkor som företaget har på sin hemsida.  
 
Vad Företag A gör med de accepterande returer beror på vad det är för typ av produkt och om 
kunden har skickat det i nyskick. I de flesta fall försöker företaget att skicka vidare produkten till 
nästa kund, och det är oftast de produkterna som ligger i topp försäljning d.v.s. produkter som säljs 
mest på marknaden. Produkter som inte är lika aktuella där risken finns att ingen kommer att köpa 
produkterna under en kort tid måste säljas snabbt eftersom företaget inte har något lager, och de 
produkterna lägger företaget oftast i butik och säljer det med ganska hög rabatt. ”Företaget förlorar 
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på det men det är kul för kunden som köper den produkten för så billiga pengar”, säger Person A. 
Det är inget som företaget skickar tillbaka till sina leverantörer om felet inte kommer från 
leverantörerna, får Företag A en retur så antingen säljer de vidare produkterna till nästa kund eller 
lägger rea på produkten. 

4.1.3 Kundperspektiv  
När en kund beställer en soffa ska kunden vara medveten om att hen kommer gå genom en jobbig 
returprocess om den väljer att returnera produkten, till skillnad från när man beställer en mindre 
produkt som en bricka eller ett bord. Kunden måste kånka in en soffa sedan kånka ut den, det 
innefattar en hel del jobb för kunden. Det är inte många kunder som läser företagets villkor när det 
gäller retur där kunden måste hantera returen på egen hand.  
 
”När det kommer till villkor så är vi jättetydliga med dem, det är inte så att vi kommer att 
annonsera överallt på sidan samt vid varje produkt där det står att du som kund står för 
returfrakten. Vi lämnar det ansvar till kunden att läsa på själva under våra villkor innan de 
bestämmer sig för ett köp” - Person A 
 
Du som kund har ansvar att läsa igenom villkor och returpolicy innan kunden bestämmer sig att 
beställa en vara hos ett företag. Ifall kunden inte läser på villkoren och sedan anklagar personalen 
för att de inte vill ta emot returen så beror det på att kunden inte läste om exempelvis att behålla 
emballaget eller att kunden står för returen, och det är helt enkelt kundens fel. 
Företag A kräver att som kund så ska de informera företaget om de ska returnera produkten och 
det ska ske inom 14 dagar. Om kunden får en trasig produkt skall kunden inte vara orolig för det 
eftersom felet inte kommer från de utan från fraktbolaget och som kund ska de inte stå för några 
kostnader utan det är företaget som ska lösa det med fraktbolaget och skicka en ny vara till kunden.  

4.1.3.1 Kundservice 
Hur stor vikt Företag A lägger på kundservice vid returer är något som de inte tagit upp inom 
företaget. De lägger inte lika stor vikt på kundservice vid retur som de lägger vid ett köp, detta då 
Företag A inte tjänar något på returer. Person A säger att de försöker hjälpa kunden för att avsluta 
den processen så fort som möjligt för både kundens skull och för företagets, har man ett bra avslut 
så kommer kunden förmodligen återvända tillbaka till företaget nästa gång och kanske hitta 
någonting annat som passar deras hem för att det har gått snabbt och smidigt. Det är självklart att 
de lägger ner tid på returer också men deras fokus ligger på att sälja i första hand och returer 
kommer i andra hand menar Person A.  
 
Hur returprocessen påverkar kundens åsikt om företaget är inget de kan göra åt, de som har läst 
företagets villkor brukar det inte vara några problem med, de känner till processen och meddelar 
när de ska returnera en vara och det brukar inte vara några konstigheter säger Person A. Sen så 
finns det kunder som inte läser villkoren som företaget har och då blir det jobbigt för både kunden 
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och företaget. Vissa kunder lyckas inte med att boka transport för returen och förväntar sig att 
företaget ska göra det åt dem och då blir företaget ansvariga för hela returprocessen vilket vissa 
kunder inte förstår och det leder oftast till missförstånd och små konflikter mellan kunden och 
personalen på kundservice. Kunder som inte har handlat inom möbel och heminredningsbranschen 
känner inte till hur returprocessen går till och tror oftast att de kan skicka packet hur de vill som 
det är inom klädbranschen. Detta leder också till att kunderna blir lite aggressiva mot kundservice 
och börjar jämföra dessa två branscher.  
 
I dagsläget är det ganska svårt att uppnå kundlojalitet inom e-handelsbranschen, just för att många 
företag erbjuder olika grejer och rabatter hela tiden och kunden hoppar från företag till företag. 
Kollar man på fysiska butiker så finns det flera lojala kunder som handlar på samma butik då de 
får bra service och skapar ett starkt band mellan kunden och personalen på butiken.  
 
“Det är svårt att få lojalitet generellt på internet och jag ser inte hur man kan få en lojal kund i 
returpolicy”.                                                                                                          – Person A 
 

4.2 Företag B 
Den intervjuade personen är ansvarig för hela kundservicegruppen i en koncern som består av fyra 
bolag, där två av bolagen säljer möbler och heminredningsprodukter. Koncernen är ledande inom 
e-handel i Norden. De ser stor potential i möbelbranschen och strävar efter att utvecklas inom 
branschen.   

4.2.1 Returprocessen 
Företag B kommunicerar ut sin returpolicy främst via deras hemsida, det gör de genom att använda 
sig utav en så kallad FAQ (Frequently Asked Questions). Det är svar på de mest vanliga frågorna 
som kunder ställer, på det sättet blir det enkelt för kunderna att hitta svar. Företaget har en ångerrätt 
på 30 dagar, vilket är 16 dagar längre än vad den svenska lagen säger. Trots att företaget har en 
ångerrätt på 30 dagar så kan den i praktiken gälla upp till 45 dagar ibland. Det beror på att den 
interna processen kan vara tidskrävande, på grund av det har kunderna ibland en längre ångerrätt. 
Kunder har reklamationsrätt i 3 år, däremot så måste kunden kunna bevisa att det är ett 
fabrikationsfel på produkten om kunden har haft produkten i mer än ett halvår. Om kunden har 
haft produkten i mindre än ett halvår så accepterar företaget alla reklamationer, sker det en 
reklamation inom den tidsramen så måste företaget kunna bevisa att det inte är ett fabrikatsfel för 
att reklamationen inte skall bli godkänd.       
 
Företaget tar en returavgift beroende på hur stort paketet är. Ett litet postpaket kostar 49 kr, om det 
är en möbel där det krävs större paket så kostar det uppemot 395 kr. De väljer att ha en returavgift 
på grund av att returhanteringen inte är någon lönsam affär för företaget. Det kostar företaget mer 
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att få tillbaka en vara än vad själva returavgiften ligger på.  Returavgiften handlar mest om att 
försöka få ner andelen returer. Företaget vill hålla det på en optimal nivå, där kostnaderna inte 
hindrar köp men samtidigt att de inte skapar returer. Det gäller att ligga i linje med vad marknaden 
erbjuder, är man bäst i klassen så blir det dyrt och då finns risken för konkurs, och är man sämst i 
klassen så blir det färre ordrar och då finns även där risken för konkurs säger Person B. Att 
företaget inte har fria returer har påverkat dem negativt på den finska marknaden eftersom där 
erbjuder nästan alla konkurrenter en fri retur.     
 
När kunder ska göra en reklamation eller en retur av möbler så vill företaget godkänna den innan 
kunden skickar den eftersom det är kostsamt att skicka varan fram och tillbaka, om det inte skulle 
vara en godkänd retur eller reklamation. Av den anledningen vill företaget ha en bild på möbeln 
innan den skickas och på det sättet godkänna eller neka returen. Det är inte bara för företagets skull 
de vill ha bild, utan det är även på grund av att företagets leverantörer som vill ha en bild. På det 
sättet är returen redan godkänd innan den kommer in till företaget, vilket betyder att det blir en 
smidigare returhantering och processen blir snabbare.      
 
Företag B arbetar med flera sorters transportföretag för att få ner kostnaderna så mycket som 
möjligt. De väljer transportföretag beroende på paketets storlek och till vilket pris som erbjuds. 
Eftersom returhanteringen är en stor kostnad som inte är förknippat till något värde så är 
fyllnadsgraden viktig. De försöker att fylla en lastbil så mycket som möjligt innan den kommer in 
till lagret. Det är något som inte bara får ner priset utan det är något som är positivt ur ett 
miljöperspektiv också. Företaget pratar väldigt mycket om miljö och hur de påverkar den, dock så 
anser de att det finns mycket kvar att göra där. Person B menar på att det inte är miljövänligt att 
skicka varor tvärs över i världen. Dessutom så slänger de en hel varor som inte är säljbara efter 
returer, där ser företaget utvecklingsmöjligheter. De vill också minska på returerna i framtiden 
eftersom det är deras största problem, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ett miljöperspektiv. 

4.2.1.1 Utmaningar under returhantering  
Allt är en utmaning när det kommer till returer, säger Person B. Det är alla möjliga sorters problem, 
från logistiska problem till kostnadsmässiga problem. Det finns exempelvis fall där företaget har 
fått in returer som inte är godkända, då väljer företaget att skicka tillbaka produkten till kunden. 
Om då kunden inte hämtar ut produkten så skickas den tillbaka till företaget, det blir en kostnad 
som företaget får stå för. Är det då en billig men stor produkt så blir det oftast en minusaffär för 
företaget. Det eftersom transporterna kostar ibland mer än själva produkten. Det är en stor 
utmaning för företaget att hantera bland många olika utmaningar.  
 
Det finns även fall där exempelvis företagets leverantör ska skicka ut en reservdel till en kund. 
Istället för att leverantören då skickar direkt till kundens adress så händer det ibland att reservdelen 
skickas till företagets lager. I ett sådant fall så får leverantörerna skicka ut en ny reservdel till 
kunden eftersom den första reservdelen lagras då hos företaget. Om detta händer flera gånger så 
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leder det till att ett lager av reservdelar byggs upp hos företaget. Det är en process som skall funka 
mycket bättre än vad den gör i dagsläget. Företaget jobbar ständigt med förbättringar och försöker 
kommer på lösningar. De ser många utvecklingsmöjligheter inom detta ämne. 

4.2.2 Orsaker till returer 
Det kan vara att produkten är för stor eller för liten, kunden har inte fått alla mått klara för sig 
innan köpet. Det kan exempelvis vara höjden på en soffa, att man inte får dammsugaren under 
soffan. Kunden kan ha uppfattat en färg på sajten och en annan uppfattning när kunden fått hem 
den. Det kan även vara att känslan känns annorlunda för en produkt när den kommer hem jämfört 
med känslan på sajten, kan exempelvis vara att ett bord ser robust ut på sajten men sedan när den 
väl kommer hem så känns den inte alls så. Så det är oftast att produkten inte såg ut som man trodde 
eller känslan som man förväntat sig.  
 
Företaget jobbar väldigt mycket för att få ut den information som kunden behöver innan ett köp, 
genom exempelvis tydliga bilder och få med alla sorters mått. De analyserar ständigt på vad det är 
för information som kunden behöver så det även är rätt information som visas för kunden. Det är 
en viktig del inom deras arbete eftersom det kan kosta mer att transportera tillbaka en produkt än 
vad den i själva verket kostar.  

4.2.2.1 Accepterade och icke accepterade returer  
Kunden har som tidigare nämnt ångerrätt i 30 dagar i vissa fall upp till 45 dagar, där accepterar 
företaget alla returer. Om en kund utnyttjar ångerrätten så är det viktigt att produkten är i ett 
nyskick och att det är förpackat i originalemballaget, det ska alltså vara säljbart. Efter den 
tidsramen så kan kunden fortfarande skicka tillbaka produkter men i sådant fall ska det vara en 
reklamation och det innebär alltså att det exempelvis ska finnas någon sorts kvalitetsbrist. Det är 
företagets kundservice som avgör om kunden har rätt till en reklamation eller inte.  
 
Om de accepterade returerna är säljbara när de kommer in till företaget så går de till försäljning 
igen som vanligt. Om de inte är i nyskick och säljbara på sajten så skickas de till företagets 
outletbutik, där säljer de produkterna till ett rabatterat pris eftersom det inte är nyskick. Ifall 
produkterna inte säljer på outleten så har företaget ett samarbete med en så kallad “skrotnisse”, de 
köper allt som företaget vill bli av med till ett pris på cirka 5 % av värdet. De köper upp alla 
resterande produkter, det spelar ingen roll i vilket skick produkterna är i. 

4.2.3 Kundperspektiv 
Idag så är företagets returprocess svår att förstå. De skickar alltid med en retursedel i paketet men 
det är inte alltid kunderna hittar den. Är det ett litet paket så skall kunden paketera ner varan och 
sedan sätta på retursedeln på paketet. Om det är en stor vara så är det kundens uppgift att boka upp 
en upphämtning från DHL, företaget brukar skicka med instruktioner till det också. I teorin funkar 
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det bra menar Person B, men i praktiken är det oftast svårare än så. Små paket är betydligt enklare 
att skicka tillbaka eftersom företaget inte kräver någon information från kunden innan returen sker. 
När det gäller möbler så måste kunden kontakta både kundservice och boka tid för upphämtning, 
det kan vara mer komplicerat än vad det låter.  
 
Företaget arbetar även där på förbättringar, de håller på med ett projekt där de ska göra 
returprocessen smidigare för kunden. Planerna är att allt ska ske digitalt, på det sättet får kunden 
all information digitalt och samlat på en plats. Det hade även underlättat för företaget eftersom då 
hade de fått information om alla returer som är på väg in till företaget. Idag godkänner de bara 
returer på stora möbler innan det kommer in till företaget, om returprocessen blir digital så kommer 
företaget kunna godkänna alla returer innan det har kommit in.  

4.2.3.1 Kundservice  
När det kommer till försäljning av möbler så lägger företaget stor vikt på kundservice. Om det är 
retur inom 30 dagar, så läggs ingen större vikt på kundservice eftersom då har kunden all rätt att 
bara returnera varan. Vid en reklamation så är kundservicen mer inblandad, därför att kundservicen 
avgör om det är en godkänd reklamation eller inte.  
 
Person B tror att kundens åsikt påverkas mycket av en returprocess, allt som upplevs bökigt och 
arbetskrävande ur kundens perspektiv upplevs negativt. Hen menar på att problemen ska hanteras 
snabbt och enkelt. Kunden skall bara kunna lägga problemet på företaget och kundservicen ska 
kunna lösa det. Helst ska det inte krävas någon kontakt från kunden, företaget har oftast tillräckligt 
med information innan ett problem uppstår därför ska vissa problem kunna lösas innan ens kunden 
upptäckt det. På det sättet kan kundnöjdheten öka säger Person B. Vid tillfällen som returer och 
reklamationer så uppstår det en kontakt från kundens sida, men andra små problem som dyker upp 
ibland ska kunna lösas utan kontakt från kunden. 
 
Kundlojalitet kan uppnås genom att göra allt enkelt för kunden, det kan var små tjänster som 
kunden inte har förväntat sig. Exempelvis att ett företag monterar upp en möbel och tar med allt 
skräp efter sig, sådana enkla tjänster kan skapa lojalitet.  

4.3 Företag C 
Personen som intervjuades är logistikchef på ett heminredningsföretag. Företaget har både 
butiker och en e-handel som kunder kan beställa produkter från. De har butiker i tre olika länder, 
där mestadels av butikerna är i Sverige.    
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4.3.1 Returprocessen  
Företaget erbjuder en ångerfrist på 30 dagar efter att kunden har mottagit produkten, villkoren 
kommuniceras ut på nätet där det står beskrivet vad som gäller vid retur och på vilka sätt en kund 
kan returnera. Produkten skall i sådant fall vara i nyskick och oanvänd om den ska returneras, om 
kunden väljer att returnera i butik så är det inte viktigt om originalförpackningen är kvar. Ifall 
kunden returnerar via ett postombud så måste originalförpackningen finnas med om kunden vill 
ha tillbaka hela beloppet som den handlat för. Det är viktigt att det är med eftersom företaget inte 
kan sälja vidare produkten annars, i butik så kan företaget fortfarande sälja en produkt utan 
originalförpackning. Om en produkt exempelvis är trasig på grund av en transportskada så har 
kunden rätt att reklamera produkten och antingen få en helt ny produkt eller så får den pengar 
tillbaka. Vid en reklamation så står företaget för alla eventuella kostnader som uppstår vid en 
retur.  
 
Företaget erbjuder retur direkt i butiken eller via postombud. De flesta kunder väljer att returnera 
i butik eftersom det inte tillkommer någon kostnad för returen då, om kunden istället väljer att 
returnera via ett postombud så står kunden för fraktkostnaderna. Kunderna väljer även oftast att 
hämta ut produkten i butiken, därför är det även naturligt att returnera i butiken. Det hade kanske 
sett annorlunda ut om företaget hade erbjudit gratis frakt hem till kunden, säger Person C.  
 
Returer som sker i butik tar personalen hand om och de gör även en bedömning ifall returen skall 
godkännas eller inte. All retur som skickas till lagret är outsourcat, de har hand om hela lagret 
och de gör även bedömningar på lagret om returen ska godkännas. Eftersom hela 
lagerverksamheten är outsourcad så sköter de alla aktiviteter som ingår i returhanteringen. 

4.3.1.1 Utmaningar under returhantering 
En av utmaningarna är själva bedömningen av returerna som sker på lagret, det är en utmaning 
för personalen eftersom dem är inte lika kunniga som den personalen i butik. De anställda har 
inte så mycket kunskap om produkterna eftersom deras huvuduppgift är att plocka och packa 
produkter som ska skickas ut. En annan utmaning är att hålla ihop transaktionerna 
systemmässigt, det kan innebära exempelvis vilken order kunden ska ha kredit från. Det är flera 
olika system som är inblandade när det kommer till transaktioner som uppstår vid en retur.  
 
Då många returer hamnar i någon av butikerna så är det inte lätt att ha en bra 
kostnadsuppföljning på returerna. När returer kommer in direkt till lagret från kunden så är det 
enklare att ha koll på själva kostnaderna. Person C tror att man kan underlätta det genom att varje 
kund har ett eget konto på hemsidan, på det sättet kan företaget exempelvis få större kontroll 
över returer.  
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4.3.2 Orsak till retur  
Företaget har tyvärr inte en bra uppföljning på returorsakerna, man tror dock att de vanligaste 
orsakerna är att kunden inte har löst ut sitt paket eller att kunden inte är nöjd med produkten och 
att bilderna på nätet inte stämmer överens med verkligheten.  
 
Vi jobbar med att lägga ut så trovärdiga bilder som möjligt, säger Person C när vi frågar hen om 
hur de arbetar för att undvika returer.  

4.3.2.1 Accepterade och icke accepterade returer  
De accepterar i princip alla returer inom 30 dagar om produkten är i nyskick, samt att produkten 
ska ha originalförpackningen om den returneras direkt till lagret. I butiken är de inte lika 
noggranna med det eftersom det går att sälja vidare utan originalförpackningen i butiken. Det 
kan ibland ske ett missförstånd mellan kunden och företaget om inte kunden hör av sig innan en 
retur sker. Då kan det hända ibland att en retur inte godkänns, det leder till att kunden måste 
kontakta företaget om hen ska ha rätt till att få pengar tillbaka.  
 
Om en retur är i säljbart skick så säljs den vidare som vanligt till nästa kund. Om produkten inte 
är säljbar så skänker företaget oftast den till någon sorts biståndsorganisation. I vissa fall så kan 
personalen inreda sina kontor med returnerade produkter.  

4.3.3 Kundperspektiv 
Det är enkelt för kunden att returnera i butiken eftersom då får den all hjälp som den behöver 
direkt av personalen, det är enklaste vägen för kunden. Företaget har även en kundservice som 
kunden kan ringa till för att få all hjälp den behöver eller via deras hemsida.  
 
Ibland kan det bli svårt för kunden att returnera en produkt om inte retursedeln finns med i 
paketet, då måste kunden själv skriva ut den innan den skickas till lagret. Eftersom alla kunder 
inte har en skrivare hemma så uppstår det problem för kunden och processen blir jobbigare än 
vad den ska vara. Företaget hoppas på att postombud skall kunna hjälpa till med sådant i 
framtiden, att kunden kan skriva ut en etikett hos postombudet via en QR-kod eller liknande.  

4.3.3.1 Kundservice  
Kundservice är väldigt viktigt för företaget, både butikspersonalen och kundtjänsten är lika 
viktiga för dem. Person C tror det är enklare att jobba med kundservicen när kunden kommer in 
till butiken, då får kunden hjälp direkt i butiken vilket gör kunden nöjdare än om hen hade 
behövt vänta för att få hjälp.  
 
Personen tror att returprocessen har en betydande del kring kundens åsikter om företaget. Hen 
tror på att det ska vara så enkelt som möjligt för kunden och att det ska framgå en tydlig 
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information, där det står beskrivet tydligt om hur man ska gå tillväga och vilka dokument som 
ska med i samband med returen. Genom att göra det enkelt för kunden så kan det bidra till en 
starkare kundlojalitet gentemot företaget samt att servicen är bra.  

4.4 Kundens perspektiv från enkätundersökning  
 
Under denna rubrik presenteras information som vi har samlat från olika kunder genom en 
kvalitativ och kvantitativ enkätundersökning. Vi har skickat ut enkäten till 70 olika kunder runt 
om hela Sverige för att få en bättre helhetssyn från kundens perspektiv. Vi kommer att sammanfatta 
den data som vi har fått från olika personer som har handlat möbler och heminredning online.  

4.4.1 Returprocessen  
Om det fanns några hinder under returprocessen har 40 % svarat nej, att de inte stöter några hinder 
och upplever att det funkar relativt smidigt och enkelt. De tycker att det är helt felfritt då de alltid 
får returnera vid varje process och funkar utan några problem. En av kunderna säger att hen aldrig 
har upplevt några hinder under returprocessen, skickar man returen åter inom angiven tid så är det 
inga problem. Man har ju returrätt enligt lag då distansköplagen gäller.  
 
Den andra delen som har svarat att de stöter på hinder under returprocessen har bland annat svarat 
likadant. En del har sagt att företaget inte vill ta emot varan trots tydliga bilder och använde samma 
emballage den kom i. Det har hänt att företaget vill vända allt på kunden och att manipulera kunden 
så de behåller kvar produkten. Kunderna har också haft svårt att få kontakt med ett företag när de 
vill returnera en produkt, vilket leder att det blir svårt att lämna tillbaka varan de inte är nöjda med.  
Många stöter på att det är svårt att transportera möbler till närmaste ombud som företag begär, och 
därför måste man hyra en transport och stå för kostnaderna vilket blir alldeles för dyrt. Vi ställde 
också en fråga där vi frågade vad som var rimligt att betala frakt och majoriteten har svarar 0-50 
kr och som högst var det 100 kr.  
I figur 8 kan vi se en statistik på hur kunderna har svarat på hur de upplever returprocessen, från 
skala 1 till 5 då 1 är dåligt och 5 är mycket bra. Vi kan se att nummer 1 som motsvarar dåligt är på 
18,6% och nummer 5, mycket bra 16,9%, 2 är mindre bra, 3 helt okej och 4 bra. Statistiken visar 
också att det finns både nöjda kunder och missnöjda kunder. Om vi mäter denna statistik så kan vi 
se att det inte finns lika mycket missnöjda kunder som nöjda kunder. Försäljare vill förstås att alla 
deras kunder är nöjda och upplever högsta grad av kundservice.  
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Figur 8 ”Hur upplever du returprocessen?” Totalt 70 stycken respondenter besvarade denna 
fråga. 
 
Missnöjda kunder har gett olika förslag på hur man kan förbättra returprocessen. Ett alternativ är 
att ha snabbare service och fria returer samt en uppdatering när pengarna kommer då man slipper 
gå in kontot hela tiden. Man ska inte packa produkter i ett paket eller emballage som är svåra att 
öppna då kan det vara stor risk att paketet går sönder, om det är lätt att öppna så blir det lättare att 
packa ner produkten igen, d.v.s. att de erbjuder bättre emballage.  
 
Transporter har nämnts flera gånger i enkätundersökningen. Företag ska ordna bärhjälp samt att 
boka olika transporter för att returnera produkter, eller att de erbjuder upphämtning mot en 
eventuell kostnad.  
En kund har hävdat att det borde vara samma returprocess på alla företag. Inte att en del ska mailas 
först, en del ska ringas, en del ska inte kontaktas alls. En del har 14 dagar returrätt, en del 90 etc. 
Kunden vill då att alla har likadan returprocess och policy så det bli lättare för kunden att ha koll 
på returpolicy för att enklare förstår hur man ska gå tillväga, exempelvis lägga returpolicy vid varje 
produkt så kunderna har lättare tillgång till “ delivery & returns”, då många som inte går in och 
kollar på returpolicy eftersom det är svår och hitta. I figur 9 har vi en statistik på hur många som 
egentligen går in och läser returpolicy innan ett köp. Vad vi kan se så är det inte många som gör 
det. 
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Figur 9 “ Kollar du upp företagets returpolicy innan du beställer?”  
 
 

4.4.2 Orsaker till returer 
40 av 70 har fått fel produkt eller fel färg som har orsakat att de måste returnera varan tillbaka till 
företaget. Förutom att det har blivit fel produkt och färg så har kunderna fått trasiga produkter som 
exempelvis sprickor på bordet eller så är det fabrikatsfel, vilket är tråkigt då de fick betala för 
produkten och frakten säger en av kunderna som vi har skickat enkäten till. Det är inte ovanligt att 
kunderna blir missnöjda med produkten då den inte ser ut i verkligheten som på bilderna, eller att 
det inte motsvarade deras förväntningar. Figur 10 visar en statistik på hur många gånger kunderna 
har skickat tillbaka en produkt på grund av olika skäl som togs upp ovan.  
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 Figur 10 “ Hur många gånger har du returnerat en produkt vid online köp?” 
 
Majoriteten har skickat produkten mer än en gång när de har handlat möbler eller inredning online. 
Vi har också fått statistik på hur många som handlar på internet, då 57 % handlar online och 43 % 
går till fysisk butik för att kunna känna och klämma på produkten för att det inte ska leda till returer 
då frakten är alldeles för dyr påstår några personer från enkäten. Några av deltagarna svarade att 
de hellre handlar i fysisk butik på grund av att de finner för många risker med att handla online, 
exempelvis att de är osäkra på om en hemsida är äkta eller inte.  
Soffor är inget man kan ta in i hemmet för att se om den passar, om den smälter in exempelvis 
med väggar. Detta kan också vara en orsak till varför produkter skickas tillbaka och därför måste 
man gå genom en lång och tråkig process.  
I enkäten har följande fråga ställts “Anser du att det finns några risker med att handla online?” för 
att se vad olika personer tycker kan vara riskabelt med e-handel. 20 kunder har svarat att det finns 
risk att paketet försvinner under en resans gång och har svårt att veta hur de då ska gå tillväga. En 
del av respondenterna har svarat i enkäten att man inte känner till kvalitéten på den beställda 
produkten och när produkten väl har kommit så känner respondenterna sig lurade över att det är så 
pass dålig kvalité på produkten trots att man har lagt mycket pengar på produkten. ”Lagersaldo 
visar felaktigt och produkten finns ej tillgänglig i centrallagret vilket resulterar i längre leveranstid 
för kunden och det leder till en missnöjd kund”, skriver en av respondenterna. 

4.4.2.1 Behåller produkter på grund av dyr frakt 
40 % av kunder behåller produkter eftersom frakten att skicka tillbaka kostar mer än själva 
produkten och låter den bara stå i hörnet eller i källaren utan att ha någon användning av den. En 
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del returnerar inte produkter på grund av ren lathet säger en av personerna som har svarat på 
enkäten, returprocessen är för krånglig att man inte orkar gå igenom den för att skicka tillbaka en 
produkt.  
 
”Många företag kräver fler bilder på produkten och anledningar till varför man vill returnera en 
produkt, det förstår jag till en viss del att de vill se ifall produkten är hel. Hänt att de inte vill 
betala tillbaka fullpris av produkten eller att jag får produkten för 70 % av priset jag har köpt den. 
Detta är så oprofessionellt att de vill tjäna pengar på kunder som inte är nöjda med produkter de 
har fått ”, säger en besviken kund på ett möbel-och inrednings e-handelsbransch.   
 
En annan kund säger att hen har behållit produkten då vissa online sidor är för dramatiska om man 
ska göra en retur. De vill ta betalt för produkten också, samt så kommer hen inte beställa på den 
sidan mer, och på så sätt förlorar de ännu en kund.  
60 av 70 personer vi har skickat enkät till har likvärdigt svar att det tillkommer extra kostnader för 
returer, problem vid reklamation etc. Det är svår att få kontakt med vissa företag då de inte har 
telefonnummer till alla kundtjänstärenden vilket leder till att kunden då behåller varan hemma.  

4.4.3 Kundservice  
Kundservice är en viktig aspekt inom e-handel har 90 % av kunderna svarat i enkäten. Kunderna 
tycker att det är viktigt att personalen bemöter sina kunder på ett positivt sätt så man får den hjälpen 
man är ute efter. ”Det ger ett stort intryck av företaget speciellt för de som är osäkra på att handla 
online, de kan då ställa frågor om butiken och på så sätt se att det är legit”, skriver en av kunderna 
vi har skickat enkäten till.  
Respondenterna tycker att kundservice ska inte bara finnas i ett företag utan den ska kunna 
utnyttjas på rätt sätt. Kunderna uttrycker att om man vill returnera en vara eller har frågor kring 
det ska personalen kunna svara på direkten och inte låta en vänta i telefonen eller chatten tills de 
hittar svar eller frågar sina medarbetare. Vet de inte hur de ska hjälpa då har företaget inte anställt 
rätt person på rätt plats. 70 % av kunderna har svarat att personalen är otrevliga och då triggar det 
fram aggressiv konversation vilket är helt fel och kunderna avstår från att handla på det företag.  
 
“Det är extremt viktigt med kundservice, sättet man bemöts på hjälper dig bilda uppfattning om 
både produkt och företag. Om du behandlas bra och med respekt kommer kunden komma tillbaka. 
Bra bemötande skapar ett positivt tänk och det blir autopilot att man söker sig till det företaget 
igen.” skriver en kund med tidigare erfarenheter av e-handel.  
 
En del av kunder som motsvarar 80 % har svarat på enkäten att personalen ska vara väl pålästa om 
konsumentlagar såväl som butikens eget förfarande, om kunderna ska behöva leta upp all 
information och tvinga en till rätt åtgärder då är ju kundtjänsten värdelös. Det viktigaste med 
kundservice är inte att den finns utan att personalen bakom kundservice är kunniga och utbildade 
menade en av kunderna i enkäten. Kunderna tycker att det är oerhört viktigt att man kan nå ett 
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företag både via chatt och telefon eftersom det tar lång tid att kunderna får svar via mail, och då 
kan det leda till att deras ångerrätt passerar den tiden de hade rätt till att returnera en vara.   
Kunderna blir oftast osäkra på e-handel när de inte har några erfarenheter av det sen tidigare då är 
det viktigt att en bra service finns tillgänglig som stöd samt vägleda när kunderna har några 
funderingar kring exempelvis returnering. Att få bra service avgör mycket, det adderar mervärde 
till produkten och kan vara avgörande vid köpbeslut och som företag får kundlojaliteten.  
 
“… blir man bemött på ett korrekt sätt väljer man som kund att handla där igen.” 

- Kund X (2019.04.11) 
 
Nedan kan vi se en statistik som visar på hur många som har fått hjälp och hur många som inte har 
fått den hjälp de behövt när de skulle returnera en produkt. 
 

 
 
 
Figur 11 “ Har du fått den hjälpen du behövde när du skulle returnera en produkt? ”  
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4.5 Sammanfattning av empiri 
 

Verktyg Företag A Företag B Företag C 

Returhantering  Upplever returhantering som 
en jobbig process då de stöter 
på olika utmaningar med att 
förhandla med fraktbolag. 
Kunden får stå för returfrakt 
och hela returprocessen. Väljer 
att outsourca vid returnering.  
Inget lager där företaget kan ta 
emot stora mängder av returer, 
liten omsättning. Får de retur 
försöker de skicka vidare 
produkter till nästa kund eller 
lägger rea på produkten i deras 
fysiska butik.  

 Upplever returhantering 
som en belastning. Kan man 
inte känna och titta på en 
produkt innebär det att 
produkten kommer att 
returneras. Rent ekonomisk 
belastning. Returer hanteras 
på deras egna lager där de 
kontrollerar produkterna. 
Anser returer som deras 
största problem. Outsourcar 
vid retur. 
 

 Vill helst ta bort 
returprocessen. Tar hand 
om returer själva som 
landar i butik där de gör 
bedömning om själva 
returen. Svårt med att göra 
kostnadsuppföljning.  
 

Avoidance Lägger upp tydlig information 
så som beskriver hur färgerna 
är i verkligheten, om nyanser 
är mörkare eller ljusare i 
verkligheten än på bilder. 
Extra text om det är gammal 
bild på nyas eller modell. 
Redigerar bilder för att det ska 
stämma överens med 
verkligheten.  

Jobbar aktivt med att 
analysera vad det är för 
information som kunden 
behöver.  Exempelvis 
tydliga bilder och få med 
alla sorters mått. 

  

Göra bilder trovärdiga och 
tydliga beskrivningar. 
Inget avancerade än 
tydliga bilder. 
 

Gatekeeping Sätter krav på att kunden ska 
skicka tillbaka produkten i 
originalemballage och i 
nyskick. Godkänner i stor del 
de flesta returer. 
Specialbeställda produkter 
accepteras inte till att returnera 
de. Kontrollerar returer när de 
kommer tillbaka till företaget.  
 

 Kräver tydliga bilder och 
anledning innan företaget 
godkänner att kunden har 
returnera produkten. När 
den accepterande produkten 
kommer tillbaka till lagret 
ser företaget i första hand 
om det är säljbar till nästa 
kund om inte går produkten 
till outlet eller personal 
butik. Accepterar alla varor 
som är i nyskick och enligt 
returpolicy. 

 Kontrollerar produkterna 
på lagret. Acceptera alla 
returer som är nyskick och 
med originalemballage. 
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Returpolicy Lägger inte stor fokus på 
returpolicy. Står tydligt på 
hemsidan vad de har för 
villkor vid ett köp. Ångerrätten 
på 14 dagar. 
 

Kommunicerar returpolicy 
genom FAQ på hemsidan. 
Enkel att förstå och lägger 
upp svar till vanliga frågor.  
30 dagars ångerrätt. 
 

Erbjuder en ångerfrist på 
30 dagar. Returpolicy 
kommuniceras på 
hemsidan där kunden 
finner all information om 
returer. 
 

Miljöbelastning Lägger inte lika stor vikt på 
returer från miljöperspektiv. 
Erbjuder ej fri retur för att 
minimera returer. Tänker mer 
från början att minska returer 
—> minska transporter. I 
framtiden kommer de vara mer 
miljömässiga när firman har 
utvecklats.  
 

Miljöaspekter tas oftast upp. 
Returer anses som e-
handelns största problem 
och därför försöker de 
minska på returer. 
Framtidsspekulation är att 
inför streckkod, där kunder 
som vill returnera vara ska 
skicka till nästa kund så 
varan inte går fram och 
tillbaka. Fyllnadsgrad ligger 
i fokus när företaget skickar 
varan till kunden.  

Har inte någon 
diversifiering på leverans 
utifrån olika 
miljöpåverkan. 
 

Returhantering ur 
kundperspektiv 

Lägger inte lika stor vikt på 
kundservice vid retur som vid 
ett köp då de ej tjänar på 
returer. Ser till att ha ett bra 
avslut och hjälpa till vid behov 
för att behålla kunderna. 
Tydliga beskrivningar kring 
köpvillkor, kunder som har läst 
på stöter inte på några 
svårigheter.  

 Svårt för kunden att hitta 
information om returer. Har 
ingen förhandsinformation. 
Lägger stor vikt på 
kundservice vid returer för 
att avgöra om det är retur 
eller reklamation. Göra det 
enkelt och så lite jobb för 
kunden. 
 

Kundservice är viktigt för 
de och göra det enkelt för 
kunden.  Genom att göra 
det enkelt för kunden så 
kan det bidra till en 
starkare kundlojalitet. 
 
 

  
Figur 12 Sammanfattning av empiri. 
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras rapportens empiri, figur 13 är en analysmodell som förklarar kopplingen 

mellan teorin och empirin. De intervjuade företagen analyseras med utgångspunkt från 

returhantering, avoidance, gatekeeping, returpolicy, miljöbelastning och hur företagen ser på 

kundservice vid retur. Därefter analyseras resultatet av enkätundersökningarna.  

5.1 Analysmodell 
Figur 13 visar och förtydligar hur teoretiska referensramen och empirin kopplas till varandra 
samt vilka rubriker som kommer att analyseras med varandra när analysen utförs. 
Företagsperspektivet kopplas med de intervjuade företag (A, B och C) som är sammanlagda 
under empirin och den teorin som är relevant till empirin. Kundperspektivet analyseras utifrån 
data som vi har samlat in från enkäter från olika kunder, samtidigt som vi kopplar det med 
teoretiska referensramen. 
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Figur 13 Analysmodell 
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5.2 Returhantering ur företagsperspektiv 
De intervjuade e-handlarna har stora utmaningar framför sig kring returhanteringen, då det inte 
är enkelt för deras kunder att returnera stora och skrymmande produkter samt att det är en dyr 
process för företagen. På grund av det måste ofta enskilda transporter beställas till specifika 
kunder för att en retur ska bli möjlig att göra. Enligt Rogers (2002) skall företagen inte endast se 
det som en kostnad, utan de ska se det även som en möjlighet till att skapa värde för kunder.  
 
Gemensamt med de tre företagen är att de lägger ansvar på kunden att boka en transport om det 
krävs för en retur. Kunderna ansvarar även för att originalemballage finns med vid returen, 
företagen är tydliga med att de måste finnas med annars finns det risk för att kunderna inte får 
tillbaka hela beloppet som de betalat. Det är en gemensam strategi företagen har, förklaringen till 
det är att produkten inte går att sälja vidare till fullpris om inte originalemballaget finns med.  
 
En av utmaningarna som uppstår under returprocessen är transporterna mellan kund och företag. 
De intervjuade företagen har även där gemensamt att de har outsourcat den delen av processen. 
Det är olika fraktbolag som levererar produkterna till deras kunder. Det innebär att de inte har 
stor kontroll på just den delen och de kan inte påverka transporterna som de själva vill. Även 
kundkontakten försvinner vid transport till kund eller transport från kund, då är det viktigt att 
fraktbolagen upprätthåller sin del av avtalet och har en bra dialog med kunden när kunden ska ta 
emot eller skicka en produkt. Företag A och B tycker att det blir problematisk när det uppstår en 
fraktskada, eftersom att vid sådana tillfällen är fraktbolagen svåra att förhandla med och det är 
inte ofta fraktbolagen tar på sig ansvaret. Det är inte lätt för företagen att bevisa om det är en 
fraktskada, därför blir det även svårförhandlat. Företagen blir låsta då och de blir ofta tvungna att 
stå för kostnaderna även om det inte är företagets fel.   
 
Företag C som har outsourcat hela returhanteringen har problem med att avgöra om returerna 
skall godkännas eller inte. Personalen som är på lagret har inte så bra kunskap om produkterna 
vilket leder till att de ibland har problem med att avgöra vad de ska göra med returen. Det är en 
av anledningarna till att företag C uppskattar mer när en kund returnerar direkt i butiken, där 
finns det kunnig personal som kan ge bra service.  

5.3 Hur undviker de intervjuade företagen returer 
Avoidances syfte är att utveckla och sälja produkter på ett sätt så att returer minimeras, det kan 
implementeras på olika sätt för att risken ska minimeras. Det kan exempelvis vara att företaget 
jobbar med en produkts kvalitet för att returer skall minskas (Rogers et al., 2002).  
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De vanligaste returerna som företagen tar emot är på grund av att produkterna inte uppfyller 
kundernas förväntningar, det är oftast bilderna på nätet som inte stämmer överens med 
verkligheten. De intervjuade företagen jobbar därför aktivt med att lägga upp så tydliga bilder 
som möjlig på nätet för att kunderna ska få det som de förväntar sig. På grund av det så lägger de 
upp egna bilder av produkterna, då leverantörernas bilder oftast inte räcker till. Bilderna från 
leverantörerna är inte lika tydliga och visualiserande som när företagen lägger ut egna bilder.  
Både företag A och B säger att det är en utmaning att visualisera den verkliga nyansen på 
produkterna, samt att få fram känslan av produkterna. Vissa produkter kan se robusta ut på 
bilderna men i verkliga fallet så är de inte det. Det är en känsla som företagen har svårt att 
förmedla via nätet då det är svårt att förmedla en känsla med hjälp av bilder. De nämner även att 
de arbetar mycket med beskrivningar av produkter i samband med bilderna. Det är enkla 
beskrivningar som gör att kunden kan få en klarare uppfattning om produkten. Att alla mått 
skrivs ut på sidan, så att exempelvis kunden vet om dammsugaren får plats under soffan eller 
inte. Företag B är själva med att ständigt analysera på vad för information kunden behöver innan 
ett köp. På det sättet kan de ge kunden rätt information inför ett köp och inte onödig information 
som inte behövs.  
 
Företag A är det enda företaget som nämner att de arbetar väldigt mycket med kvalitet, att de 
säljer produkter som har mycket bra kvalitet så att inga returer uppstår på grund av kvalitetsbrist. 
Det är deras största aspekt på hur de arbetar för att minska på returerna.  
 
Företag A och B samlar in information från returer och analyserar den för att få en klarare bild av 
den bakomliggande orsaken till returen. Det är viktigt för deras framtida arbete för att minska på 
returerna samt kostnaderna som uppstår på grund av returerna. Företag C nämner att de inte har 
en bra uppföljning av returorsakerna, därför blir det svårt för företaget att arbeta aktivt med 
orsakerna av returerna. Då de har dålig uppföljning av returerna så kan det innebära att de har 
större kostnader än vad de tror.  

5.4 Gatekeeping inom de intervjuade företagen 
På grund av företagens olika förutsättningar så skiljer sig aktiviteterna åt vid gatekeeping. Då 
företag A och C har butiker så, finns möjligheten till att kontrollera returer på plats i butiken. De 
flesta returerna kommer in i butiken hos företag C, där kontrolleras även produkten direkt. 
Företag C anser även att det är det smidigaste sättet för att returnera en produkt eftersom kunden 
får då hjälp direkt av en kunnig personal. Det är även det billigaste tillvägagångssättet för kunden 
då det är gratis att returnera direkt i butiken. Någon annan gatekeeping-aktivitet har inte företag 
A och C så tidigt i returprocessen. De aktiviteterna tillkommer senare i processen när 
produkterna kommer in till lagret när de ska separera godkända och icke godkända returer. Det 
beror på att företagen inte får information om att en retur har skett innan den kommer till lagret, 
det leder till att företagen inte kan tidigarelägga aktiviteter som är kopplade till gatekeeping.  
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Av de intervjuade företagen så är företag B de enda som försöker avgöra reklamationer innan de 
kommer in till lagret. Vid en reklamation så vill de ha en bild på produkten från kunden innan de 
skickar den till företaget. På det sättet kan kundservicen på företaget avgöra om det är en 
godkänd eller icke godkänd reklamation. Som Rogers (2002) nämner så kan kostnaderna 
reduceras om företaget kan avgöra det så tidigt som möjligt. Returprocessen blir smidigare för 
både kunden och företaget när det går till på ett sådant sätt. Dock så gör företaget bara på det 
sättet när det kommer till reklamationer, om det är en vanlig retur så går det till som hos de andra 
företagen. Kunden fyller i retursedeln och skickar tillbaka till företaget utan att de är informerade 
innan returen ankommer till företagets lager.  

5.5 Returpolicy för de intervjuade företagen 
Enligt lag så har kunden rätt till 14 dagar ångerrätt, två av de intervjuade företagen är mer 
generösa än så då de erbjuder 30 dagar till sina kunder. Det är företag B och C som erbjuder den 
långa ångerrätten till sina kunder. I vissa fall kan företag B acceptera returer efter 45 dagar 
också, eftersom den interna processen kan vara tidskrävande.  
 
De tre företagen är noggranna med att originalemballage måste finnas med vid en retur, annars 
har företagen rätt till att neka returen eller att kunden får betala ett visst belopp för att emballaget 
inte är kvar. Företag C är dock inte lika strikta med det när en retur sker i butiken eftersom där 
kan de fortfarande sälja produkten utan originalemballage.  
 
Då transporter av möbler är dyrt så tar företagen betalt för returer, det lönar sig inte för dem att 
ha en fri retur enligt dem. Ibland kan exempelvis en transport kosta mer än själva produkten och 
då blir det rentav en kostnad för företaget. Företag C säger att de väljer att ha en returavgift för 
att få ner andelen returer, de försöker ha en optimal nivå på avgifterna så att det inte hindrar 
kunderna från att köpa. De försöker ligga i linje med vad resten av marknaden erbjuder för att det 
inte ska bli för dyrt och för att inte tappa marknadsandelar på grund av en dyr returpolicy.  
 
Om man utgår från företagens returpolicy så är de utformade efter en kostnadsfokus som 
Röllecke et al., (2017) beskriver i sin rapport. Det innebär att kunden står för hela returen och 
måste stå för alla kostnader under returprocessen. Tanken med ett sådant fokus är att kunderna 
skall uppleva det som jobbigt att returnera och på det sättet får företagen ner returandelen.  

5.6 Miljöhänsyn hos de intervjuade företagen 
När det kommer till miljöaspekterna kring returer så har inte företagen kommit så långt i 
utvecklingen, längst har företag B kommit genom att exempelvis tänka på fyllnadsgraden vid 
returer. De försöker att optimera en ruttplanering och på det sättet fylla en lastbil så mycket som 
möjligt innan den åker till lagret där allt lastas av. På det sättet så minskar de antal transporter 
vilket gynnar miljön och det reducerar kostnaderna. Företag A vill också komma dit där de kan 
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öka lastbilens fyllnadsgrad, idag uppfyller de inte det på grund av att de inte har resurserna som 
krävs för att uppfylla det.  
 
Då returer inte är miljövänliga så försöker de tre intervjuade företagen att minska på dem för att 
minska på miljöbelastningen och samtidigt sänka sina kostnader. Företagen arbetar aktivt med att 
hitta bättre lösningar på returerna för att minska på miljöbelastningen. Företag B har 
spekulationer om det finns möjlighet att kunder som vill returnera en vara, ska skicka vidare den 
till nästa kund istället för att skicka tillbaka till företagets lager. Genom att kunder skickar till 
varandra så kan transporterna minska drastiskt jämfört med hur det ser ut idag. Det betyder även 
att företaget måste ha stor tillit till sina kunder, det är framtidsspekulationer som i dagsläget inte 
är så nära. Företag C vill kunna erbjuda sina kunder miljövänligare alternativ till leveranser, där 
kunden får välja om den vill att produkten ska levereras med miljövänligare alternativ eller inte.  

5.7 Hur de intervjuade företagen ser på kundservice 
Företag B och C ser kundservice som ett viktigt verktyg inom e-handel särskilt när det kommer 
till möbler och heminredning. Vid retur utan några särskilda anledningar brukar inte Företag B 
lägga lika stor vikt på kundservice eftersom kunden har all rätt till att returnera varan. Vid trasig 
produkt eller att kunden har fått fel produkt alltså reklamation då är kundservice mer inblandad, 
då kundservice ska avgöra vad kunden ska göra med produkten. Företag A lägger inte lika stor 
vikt på kundservice vid retur som de lägger vid ett köp, då de inte tjänar något på det. Hjort 
(2010) säger att kundvärde och lojalitet uppnås av kundservice som erbjuds, har man bra 
kundservice så kan man tillfredsställa sina kunder vilket i sin tur leder till kundlojalitet.  
Kollar man generellt på de intervjuade företag så lägger ingen av de stort fokus på kundservice 
vid retur då de inte tjänar på det, detta leder till dåligt kundservice och de kan då inte 
tillfredsställa sina kunder menar Hjort (2010). Enligt Företag A och B ska problemet hanteras 
snabbt och enkelt, det vill säga att kunden ska lägga problemet på företaget och kundservice ska 
kunna lösa det, och på det sättet kan kundnöjdheten öka. Genom att göra det enkelt för kunden så 
kan det bidra till en starkare kundlojalitet gentemot företaget samt att servicen är bra menar 
Företag C. Det finns flera aspekter av kundservice, allt från leveranstiden till support efter ett 
köp, för att uppnå en utmärkt kundservice.  

5.8 Hur intervjuade kunder upplever returhantering 
En del av kunderna som har svarat på enkäter avstår från att handla på internet när det kommer 
till möbler och heminredning. Det beror på att en del av kunderna har fått produkter som inte 
stämmer överens med bilderna eller att de har fått trasiga produkter. En del av kunderna är 
oroliga att det finns risk att paketet försvinner under en resans gång. 
 
60 % av kunderna som deltog i enkätundersökningen stöter på att företaget inte vill ta emot varan 
trots tydliga bilder och originalemballage. Om vi tittar på Företag A, B och C så kräver de inte 
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någon specifik anledning eller bevis på att kunden ska returnera varan, så länge de informerar 
företaget om returnering. Många av kunderna har haft svårt att få tag på personalen när de skulle 
returnera en vara, vilket ledde att de har haft svårt att skicka tillbaka produkten som de inte var 
nöjda med. I teoriavsnittet 3.4.1 tas två verktyg upp som e-handelsföretag kan ha användning av 
för att minska osäkerheten kring e-handel. Första verktygen är ett visualiseringssystem där 
kunderna tydligt kan se produkterna, det andra verktyget är ett forum där kunder kan skriva 
recensioner om produkten. Med hjälp av dessa två verktyg kan osäkerheten kring e-handelsköp 
reduceras och samtidigt uppfylla kundens krav. 
 
Figur 8 på sida 37 visade att det är en hel del som inte upplever returprocessen bra, vilket 
resulterar att det finns missnöjda kunder. Kunderna har också gett olika förslag på hur man kan 
förbättra returprocessen, ett av alternativ var att de ska ha snabbare service och fria returer. 
Kollar vi på de intervjuade företag så har de inte råd, alltså omsättning till att erbjuda fria returer 
då de inte vinner något på det. 
 
Att alla företag ska ha samma returpolicy hade underlättat för många kunder så de kan ha bättre 
koll på returpolicy, eller att införa en slags av ”delivery & returns” vid varje produkt. Kollar vi 
på statistik vi har fått från kunderna så är det 30 % som inte läser returpolicy och 31 % som gör 
det ibland, vilket motsvarar 61 % som inte har koll på returpolicy, om då kunden inte följer 
returpolicyn vid retur så kan kunden nekas till ersättning.  
 
I enkätundersökningen fick kunderna svara på vad de tycker om att de ska stå för returfrakten, en 
del har svarat att det skulle vara rimligt om fraktkostnaden låg mellan 0 kr och 50 kr och som 
högst 100 kr. På grund av dyr frakt väljer kunden att behålla kvar varan då frakten kostar mer än 
själva varan och låter den bara stå i hörnet eller källare.  
Röllecke et al., (2017) klassificerar kundnöjdhet i tre kategorier, kostnadsfokus, 
balanseringskostnad och kundnöjdhet. Utgår vi från kundernas enkätundersökning så hamnar e-
handelsföretag i kategori kostnadsfokus där kunderna upplever returer som dyr och komplicerad 
process, det vill säga att kunden måste betala för returen och genomgå en komplicerad 
returprocess, samtidigt som de är skyldiga att följa returpolicy och är ansvariga för hela 
processen. 
90 % av deltagarna anser att kundservice är en viktig aspekt inom e-handel. Det är viktigt för 
kunderna att personalen bemöter sina kunder på ett positivt sätt och hjälper de med obesvarade 
frågor och funderingar, det gör ett stort intryck av företag särskilt för de som är osäkra med att 
handla online. I vissa fall har kunderna upplevt att personalen blir otrevliga och använder en mer 
aggressiv ton när kunderna ifrågasätter returhanteringen. En till grej som kunderna tog upp i 
enkätundersökningen är att många företag anställer personal som inte är kunniga och det leder 
till att de inte kan svara på frågor. För att uppnå en utmärkt kundservice enligt Christopher 
(2005) så krävs en genomtänkt servicestrategi tillsammans med ett lämpligt leveranssystem och 
engagerad personal. 
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6. Resultat och slutsats 
Syftet med denna studie är att undersöka hur företagen respektive kunder ser på 
returhanteringen inom e-handel på möbler och heminredning. Här kommer vi att besvara på 
frågeställning genom analysen vi har utfört. Avsnittet börjar med att ta upp rapportens syfte som 
övergår till att besvara rapportens frågeställning. 
 
Vårt syfte med den här studien är att få större kunskap om hur möbel- och inredningsföretag 
hanterar returflöden samt dess miljöpåverkan. Tre olika företag har intervjuats för att få en större 
kunskap om företagens returhantering, på det sättet har vi kunnat se att returhanteringen kan se 
olika ut beroende på företag. För att få en tydligare bild på hur kunderna upplever returhanteringen 
så har vi använt oss av en enkätundersökning, på det sättet har vi fått kunskap om företagen 
upprätthåller kundservicenivån som kunderna förväntar sig. Genom litteratur och vetenskapliga 
artiklar har vi fått lärdom om olika metoder som företag kan använda sig av för att minimera på 
returerna från kunderna.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att företagen är i ett skede där de har ökat medvetenheten kring 
returer av möbler, eftersom allt fler personer handlar möbler via nätet idag jämfört med för några 
år sedan. Både stora och mindre företag bör lägga ner arbete på hur de kan undvika onödiga returer, 
då det är kostsamt för både små och stora företag. Det är en utmaning för företagen att hitta en 
optimal nivå på returavgifter, där kostnaderna inte hindrar kunderna att köpa men samtidigt att det 
inte är för billigt så att det skapas fler returer. Vi har valt att studera returhantering både från ett 
kund- och företagsperspektiv med syftet att få större kunskap på hur returhantering upplevs från 
både kunderna och företagen, genom att besvara studiens frågeställning:   
 

1. Hur ser returhanteringen ut för möbel och heminredningsbranschen inom e-handeln? 
 
Som e-handelsföretag standardiserar de returhanteringen och den är inte kundanpassad. Det vill 
säga att företagen lägger stor fokus på gatekeeping där de granskar returer. Ibland så skickar 
kunderna returer som inte är godkända och där uppstår det problem för företagen eftersom de 
måste skicka tillbaka produkten och det medför stora kostnader. Avoidance är något företagen 
lägger ner mycket tid på för att returer inte ska uppstå på grund av att de inte tjänar något på 
returerna. Att göra bilder mer realistiska och produktbeskrivning som är tydlig med produktens 
storlek, material och kvalitet, vilket underlättar för kunderna vid ett köp. Returpolicy är ett 
verktyg som företagen kommunicerar ut köpvillkor och returvillkor till sina kunder, genom den 
informationen skall kunden kunna returnera en produkt utan problem. Kundservice är ett viktigt 
faktum enligt kunderna men företagen prioriterar kundservice vid ett köp framför retur detta då 



52 
 

de inte tjänar något på returer.  
 

- Hur stort fokus lägger företagen på miljöaspekterna?  
 

Idag har e-handelsbransch inom möbler och heminredning inte stort fokus på just miljö, det kan 
bero på att de inte har stor omsättning och att de inte kan styra hur kunderna reagerar på produkter 
när de anländer hem till kunden. Företagen tänker på miljö från början, det vill säga att de försöker 
minska returer genom att skriva tydliga beskrivningar och realistiska bilder på produkter så det 
uppfyller kundernas förväntningar gentemot bilderna. Genom att förtydliga bilder på produkter 
och tillägga extra text minimeras transporter som påverkar miljön på ett negativt sätt.  
 
Företagen tänker inte på hur returerna påverkar miljön i första hand, då det är en process som 
behöver utvecklas inom flera aspekter. Idag överlämnar företagen returprocessen delvis till sina 
kunder, det blir kundernas skyldighet att hantera och lämna till produkten på rätt sätt. Som en kund 
är det då inget man tänker på hur transporterna kan minimeras, men det som en kund kan göra är 
att returnera varan till en fysisk butik för att minska transportsträckan och på det sättet minskar 
miljöbelastningen. Har kunden inte den möjligheten så borde transportören eller företaget självt 
lägga mer fokus på fyllnadsgrad och ruttplanering så miljöbelastning minimeras.  
 

- Hur upplever kunden samt företaget returhanteringen?  
 
Studien visar att det kan vara riskabelt för en kund att handla på internet då kunden inte känner 
igen hemsidan samt att den inte kan känna på produktens kvalitet eller se om färgen stämmer 
gentemot bilderna. Att få en felaktig produkt eller om produkten inte motsvarar kundens 
förväntningar leder oftast till retur och då uppstår den jobbiga processen som kunden måste gå 
genom. Att många kunder upplever att de inte får hjälp på kundservice är ett problem då kunderna 
ska få all hjälp de behöver, inte bara vid ett köp utan även vid returer. Kundservice är det viktigaste 
verktyget företag har mot kunder, där personalen ska bemöta sina kunder på ett positivt sätt och 
vara hjälpsamma med frågor och funderingar som en kund har och detta har få av kunderna i 
undersökningen upplevt. 
Kunderna upplever returer som dyr och komplicerad process, eftersom att kunden måste betala för 
returen och genomgå en komplicerad returprocess, samtidigt som de är skyldiga att följa 
returpolicyn och är ansvariga för hela processen.  
 
Som ett e-handelsföretag är returhantering ett stort problem idag, företagen vinner inget på att ta 
emot returer då det är kostsamt och därför upplever företagen att de vill reducera returer. Företagen 
lägger inte lika stort fokus på returer så som de lägger vi ett köp. Uppstår det en retur så vill 
företagen att produkten är förpackad med samma emballage och att den är i nyskick så de kan sälja 
den vidare till nästa kund. Vissa företag återbetalar kunden när de får tillbaka produkten och 
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produkten är i nyskick, de har kundernas pengar som en säkerhet ifall produkten inte är som den 
ska, annars kommer företaget att gå i förlust eftersom de inte kan sälja vidare produkten. 
 
Företagens kundservice har störst fokus på att hjälpa sina kunder vid försäljning, det eftersom 
företagen tjänar pengar vid försäljning. Då företagen beskriver sin returpolicy på hemsidorna så 
tycker de att kunderna borde ha koll på den. Majoriteten av respondenterna som har svarat i 
enkätundersökningen önskar dock att företagens kundservice skall vara mer hjälpsamma vid 
returfrågor. Då en dålig kundservice leder till att man förlorar sina kunder, inte bara de som har 
handlat på företaget utan blivande kunder också då de har hört negativa kommentarer om företaget.  
Respondenterna menar på att företagen kan få flera lojala kunder om kundservicen är mer hjälpsam 
och trots en dyr returprocess så kan de behålla sina kunder genom att vara hjälpsamma vid 
returfrågor, samt att kunderna kan sprida positiva rykten och på det sättet får företagen nya kunder. 
Eftersom företagen inte kan erbjuda gratis frakt som respondenterna önskar, så borde de kunna 
erbjuda en bra kundservice gentemot kunderna då de genomgår en dyr process. Genom att ha en 
bra kundservice så kan kundernas upplevelse bli bättre och tryggare, då kunderna ofta är 
tveksamma om de ska returnera eller inte enligt enkätundersökningen.  
 
 

- Vilka utmaningar stöter möbelföretag samt kunden på under returhanteringen? 
 
Företag A, B och C har stora utmaningar när det kommer till returhanteringen, då det inte är enkelt 
för deras kunder att returnera stora och skrymmande produkter samt att det är en dyr process för 
företagen. Fraktbolag är ett problematiskt område för företag, då det är svår att förhandla med dem 
när det sker produktskada under transporten. En annan utmaning för företagen är när kunderna 
skickar tillbaka produkter som inte är godkända och väljer sedan att returnera den till kunden, om 
kunden då inte hämtar ut produkten kan det uppstå problem för företaget eftersom de får stå för 
kostnaderna.  
Om produkten ser annorlunda ut i verkligheten jämfört med på nätet så kan det uppstå problem då 
bilderna inte uppfyller kundens förväntningar och då leder det till returer, som företag så vill man 
undvika alla returer eftersom de inte är lönsamma att hantera. 
 
Kunderna är också en utmaning ur företagsperspektiv, detta då många av kunderna väljer att inte 
läsa returpolicy innan de bestämmer sig vid ett köp då leder det till att företagen måste förhandla 
med aggressiva kunder som vägrar förstå köpvillkoren, exempelvis att de slänger 
originalemballage eller att de inte skickar produkten i samma skick som de har fått det i.  
 
Kunder upplever returhantering som en jobbig process då företagen vägrar att ta emot varan trots 
tydliga bilder och samma originalemballage. Att inte få kontakt med företaget är också en 
utmaning som en kund stöter på under returhantering då kunden inte kan returnera produkten de 
är missnöjda med. Okunnig personal på kundservice kan göra det svårt för kunderna vid en 
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returhantering då de inte får den hjälpen de behöver vilket medför att kunden måste gå genom en 
komplicerad process. Det kan leda till att kunden väljer att inte handla på det företaget i framtiden 
om de har erfarenhet av okunnig personal. När det kommer till returfrakten så har studien visat att 
kunder behåller sina produkter trots att de inte är nöjda med den på grund av dyr frakt, det vill säga 
att frakten kostar mer än själva produkten i vissa fall. När dessa komplikationer uppstår blir det 
svårt som kund att kunna förlita sig på ett företag och osäkerhet uppstår vid e-handel.  
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7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer det att diskuteras utmaningar som har uppkommit vid studiens 
genomförande och datainsamling i det empiriska avsnittet. Därefter kommer samhälleliga och 
etiska aspekter beskrivas. Slutligen kommer avsnittet att presentera förslag på framtida 
forskning.  

7.1 Diskussion 
E-handel inom möbler och heminredning har blivit mer populärt och tillväxten har varit positiv 
de senaste åren. Därför tror vi att e-handelstillväxt inom möbler och heminredning kommer att 
öka och det leder till fler returer. I vår rapport har vi fått tag på endast små företag som ville 
ställa upp för en intervju vilket har fått oss att fundera på varför de stora företagen inte ville ställa 
upp för en intervju. Det kan bero på att större företag inte vill avslöja deras teknik på hur de 
jobbar eller att de jobba på ett sätt som inte tillfredsställer sina kunder. För att få en mer komplett 
bild av hur returhanteringen ser ut inom möbler och heminredningsbranschen så borde större 
företag studeras. Då de har större mängder av returer och bättre koll på returhantering samt att de 
kanske lägger större fokus på miljöaspekter då några av de större företagen outsourcar sin 
returhantering. Om vi hade mer tid hade vi beställt en möbel för att gå genom den processen som 
kunderna går igenom när de ska returnera varor, då många av kunderna inte var nöjda med 
returprocessen. Eftersom vi har intervjuat tre stycken mindre företag så kan vi enbart dra en 
slutsats för de intervjuade företagen. 
 
När det kommer till att få respons från kunder var det inte några problem då sjuttio olika 
deltagare ställde upp för en enkätundersökning och då vi har samlat in tillräckligt med data för 
denna studie. Att få ett företag att ställa upp för en intervju var en stor utmaning för oss då 
många har tackat nej eller inte svarat alls. Två företag vi har fått kontakt med valde att svara på 
våra frågor skriftligt, vi valde att inte ta med de två företagen i studien eftersom deras svar var 
ofullständiga. 

7.2 Etik och samhälleliga aspekter 
E-handel inom möbler och heminredning har blivit bredare med större utbud att välja mellan. På 
grund av e-handel så går fysiska butiker i konkurs då många väljer att handla på internet även när 
det kommer till möbler och heminredning. Det skapar en utmaning för samhället och företag 
inom den branschen. Kunder vill kunna utföra köp när det passar dem, många av kunderna har 
inte tid att gå till en fysisk affär att handla och väljer då att handla via internet. Därför förändras 
kundens köpbeteende beroende hens situation, när kunden har bråttom med att få paket hem så 
vill de helst ha snabb frakt utan höga kostnader eller att returnera varan de inte är nöjda med 
samtidigt ska det vara snabbt och enkelt. Som kund ska personalen från företagen bemöta dem 
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trevligt och vara snabba med att besvara deras frågor. På grund av sekretessen har vi valt att hålla 
företagen samt kunderna anonyma. 
 
Då e-handel har blivit mer globalt och populärt så har även transporterna ökat, vilket har en 
negativ påverkan på miljön. För att minska transporter skall man därför minimera returer så 
mycket som möjligt och det går att lösa genom avoidance och returpolicy. Har företagen 
realistiska bilder och tydlig produktbeskrivningar borde det minska på returer och när en retur 
väl sker ska företagen eller fraktbolagen tänka på ruttplaneringen och fyllnadsgraden för att inte 
miljön ska förstöras lika mycket. Om returer hade minimerats så hade det påverkat positivt på 
både miljön och företagen, mindre returer leder till mindre påverkan på miljön och mindre 
kostnader för företagen. 

7.3 Framtida forskning 
För att små företag ska kunna konkurrera med de större företagen ska de kunna erbjuda något 
som konkurrenterna inte har, det kan vara att utveckla sin returpolicy och erbjuda fri frakt och då 
krävs det att investera mycket, en slags av riskinvestering. Möjliga sätt att fortsätta med vår 
studie är att ytterligare gå in på hur olika aktiviteter inom avoidance påverkar returer. Om 
företagen förbättrar avoidance hade företagen sparat mycket pengar då returer minimeras. Ett 
annat område inom vårt arbete där en framtida forskning kan bedrivas är att undersöka större e-
handelsföretag inom möbler och heminredning.   
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Bilagor 
Intervjufrågor  
 

1. Vad har du för ansvar i företaget?  
2. Hur kommunicerar ni ut er returpolicy?  
3. Tänker ni på hur returhanteringen påverkar miljön?  
4. Hur arbetar ni med returer? Tar ni hand om den själva eller är returhanteringen outsourcad?   
5. Tänker ni på fyllnadsgraden när ni hämtar upp returer, eller tar ni en transport vid varje 

returnering?  
6. Vilka kostnader tillkommer vid en retur? Står kunden eller företaget för kostnaderna? 

Orsak till det? (Om kunden står för kostnaderna, svara på fråga 7)  
7. Vad är anledningen till att ni inte erbjuder fria returer? Hur påverkar det 

konkurrensfördelar?  
8. Hur upplever ni som företag returhanteringen?  
9. Vilka är de vanligaste anledningarna till returer?  
10. Hur arbetar ni för att undvika returer?  
11. Accepterar ni alla returer? Om inte hur går ni tillväga då?  
12. Vad gör ni med de accepterade returerna?  
13. Vilka utmaningar stöter ni på under returhanteringen? Motivera. 
14. Hur ser returprocessen ut ur kundens perspektiv? Är den enkel att förstå som kund?  
15. Vilken information behöver ni innan kunden skickar tillbaka produkten? 
16. Vad händer om kunden får en trasig/felaktig produkt? Vem står för kostnaderna då och hur 

går kunden tillväga? 
17. Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni kring returhanteringen?  
18. Hur stor vikt lägger ni på kundservicen vid retur?  
19. Hur påverkar returprocessen kundens åsikt om er? 
20.  Vad bidrar till en stark kundlojalitet i en returprocess?  

 
Enkätfrågor 
 

1. Brukar du handla möbler eller heminredning online? 
2. Hur många gånger har du returnerat en produkt vid online köp? 
3. Kan du ge ett tydligt exempel på varför du har returnerat en produkt vid online köp?  
4. Vad var orsaken till att du skickar tillbaka produkten?  
5. Hur upplevde du returprocessen? 
6. Fanns det några hinder under returprocessen, isåfall vilka? (Exempelvis, de vill ej emot 

din retur) 
7. Har du några förslag på hur de kan förbättra returprocessen?  
8. Fanns det några risker med att handla online? 
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9. Händer det att du behåller en produkt som du egentligen vill returnera? Varför, varför 
inte? 

10. Tycker ni att kundservice är viktig? Motivera varför.  
11. Har ni fått den hjälpen ni behövde när ni skulle returnera en produkt? 
12. Om inte, vad var det som saknades hos kundservice och vad kan de förbättra?  
13. Är det viktigt för dig att returen är gratis?  
14. Händer det att du avstår från att köpa en produkt om returen kostar?  
15. Kollar du upp företagets returpolicy innan du beställer?  
16. Är det något du vill tillägga?  
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