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SAMMANFATTNING 
 
Introduktion: Konsumenthandeln via Internet ökar ständigt och allt fler väljer att genomföra 
sina inköp via Internet. En av de vanligaste produkterna att handla på distans är kläder, där 
också höga returflöden av icke defekta produkter uppstår. Returneringsgraden kan vara så 
hög som 35-40 % i denna bransch. Hur företag ser på returer kan skilja sig från att de endast 
har lagkrav i åtanke till att de ser returlogistik som ett strategiskt vapen.  
 
Syfte: Att undersöka hur företag inom e-handel av kläder hanterar de stora returflöden som 
uppstår, undersöka vilka svårigheter och möjligheter som finns kopplade till returer samt 
vilka hjälpmedel och förbättringsåtgärder som finns att tillgå.  
 
Avgränsningar: Rapporten innefattar endast returer av icke defekta kläder som sålts via 
Internet. I studien inkluderas endast svenska små och medelstora aktörer som säljer kläder 
via Internet och som ej innehar fysiska butiker på mer än tre orter i Sverige. I rapporten 
inkluderas ej transporter av produkter från kunder in till företag och inte heller 
miljöaspekten innefattas. 
 
Metod: Följande rapport är av kvalitativ karaktär och studien kan sägas vara explorativ. Efter 
att problemformulering utarbetats samlades relevant teori in. Huvudområdena som 
bearbetades var returlogistik, e-handel och informationsteknologi. Sex stycken fallföretag 
valdes ut för intervjuer. Dessa intervjuer hade relativt hög grad av standardisering och var 
semistrukturerade.  
 
Slutsats: Vad gäller det strategiska valet mellan att undvika att returer uppstår, effektivisera 
det befintliga returflödet eller kombinera dessa verkar kombination vara det mest 
förekommande. Undvikande kan ske genom korrekt information ut till kunder och 
effektivisering genom ständiga små förbättringar i processen. Kundservice tenderar vara ett 
centralt element som ofta nämns i samband med returprocessen och en stor möjlighet med 
returer är att skapa kundvärde. Den operativa returhanteringsprocessen är i sig ej så 
komplex men en svårighet med returlogistik är att det är svårt att planera för. Detta då 
flödet är svårt att förutspå och denna problematik förstärks av att det på förhand är svårt att 
samla in information om kommande returer. Genom att samla in information om 
returorsaker kan företag få en uppfattning om varför returer uppstår och uppdatera sin 
produktinformation utifrån detta. 
 
Vidare forskning: Att utveckla ett hjälpmedel för att kunna mäta och utvärdera alla 
kostnader som kan kopplas till returer skulle vara av intresse. Det kan även vidare 
undersökas hur ett företag kan integrera returnivåer med inköpskvantiteter. 
 
Nyckelord: Returlogistik, e-handel, kläder, returstrategi, operativ returprocess, 

kundservice, returer, icke defekta produkter 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Consumer commerce on the Internet is constantly increasing and more people 
choose to buy their products online. One of the most common products bought using 
distance selling is apparel, where the return levels of non-defective products are high; the 
level of returns can be as high as 35-40 %. The attitude towards returns is varying between 
companies, some just comply with legislations while others see returns as a strategic 
weapon.  
 
Purpose: To examine how apparel e-commerce businesses handle the high levels of returns, 
examine difficulties and possibilities related to returns and what improvements that can be 
achieved and what tools to use. 
 
Delimitations: This paper only includes returns of non-defective apparel that have been sold 
over the Internet. Only small and medium sized enterprises that sell apparel online and that 
do not have physical stores in more than three locations in Sweden has been included. The 
thesis does not cover the transportation of the products from customers to the company nor 
environmental issues.  
 
Method: This thesis is of qualitative nature and the study is explorative. After the problem 
statement was made relevant literature and theory was collected mainly from the fields 
reverse logistics, e-commerce and information technology. Six companies were chosen for 
interviews, the interviews were of a relatively high level of standardization and were semi 
structured.  
 
Conclusion: Regarding the strategic choice between avoidance and efficiency, or a 
combination of these, it is the combination that seems to be the most used. Avoidance can 
be through correct information to customers and efficiency through continuous process 
improvements. Customer service seems to be an element that is often mentioned while 
discussing the return process and a big opportunity with returns is to create customer value. 
The operational return handling process is not so complex in itself but a difficulty with 
reverse logistics is that it is problematic to plan for. This since the flow is hard to predict and 
this difficulty is enhanced by the fact that it is hard to collect information about incoming 
returns. By collecting information about return reasons companies can get a perception of 
why returns appear and an input on how to update the information about their products.  
 
Future research: It would be interesting to develop a tool to measure and evaluate all costs 
linked to returns. Another interesting approach would be to examine how a company can 
integrate return levels with purchase quantity.  
 
Keywords: Reverse logistics, e-commerce, apparel, return strategy, operational return 

process, customer service, returns, non defective products 
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Figur 2: Logistikflöden, skapad utifrån Kokkinaki 2002 

1.  INTRODUKTION 
 
Nedanstående avsnitt syftar till att ge en kortfattad bakgrund till efterföljande rapports 
ämnesområde och därefter motiveras vad det är som gör studien intressant. Denna 
bakgrund och motivering mynnar ut i ett huvudsyfte och tre problemställningar som sedan 
med hjälp av rapportens teoretiska referensram och empiri besvaras. Introduktionen 
innehåller även vilken metod som använts för att genomföra studien samt rapportens 
omfång och avgränsningar. 

1.1  Motiv till studien  

Konsumentmarknaden består av ett stort antal kunder och det är ett intressant område att 
fokusera på, då denna marknad utgör en stor del av det ekonomiska systemet. (Axelsson & 
Agndahl, 2005) Ett allt vanligare sätt som konsumenter handlar på är via Internet. Enligt en 
rapport gjord av Konsumentverket (2009) uppgav cirka 45 % av de svarande att de handlat 

en tjänst eller en produkt på Internet under det 
senaste halvåret. E-handeln i Sverige omsatte år 2009 
drygt 22 miljarder kronor. Detta kan jämföras med 
detaljhandeln i Sverige, vilken samma år omsatte 528 
miljarder kronor. (Handelns utvecklingsinstitut, 
2010b). Försäljning via e-handel ökade med cirka 35 
% mellan år 2007 och 2010. (Handelns 
utvecklingsinstitut, 2010a) och statistik visar att e-
handeln tar marknadsandelar både från handel i 
fysiska butiker och från traditionell postorderhandel 
(E-handel.se, 2009).  
 
Konsumentverkets rapport (2009) visar att nästintill 
varannan av de personer som handlat via Internet 
under det senaste halvåret köpt kläder, skor eller 

accessoarer. E-handel av just kläder ökar ständigt och har under den senaste 
fyraårsperioden mer än fördubblats (e-mind, 2010). Att handla kläder via Internet är dock 
kopplat med vissa svårigheter. Dessa blir mer tydliga vad gäller köp av kläder än vid 
exempelvis köp av elektronik, där tydligare och mer konkreta beskrivningar kan 
tillhandahållas. Denna osäkerhetsfaktor kan vara med och generera ett stort returflöde (Xu 
& Jiang, 2009) inom e-handel av kläder. Enligt Konsumentverket (2009) är svårigheter att 
utvärdera en vara innan köp den vanligaste orsaken till att personer undviker att handla 
produkter via Internet. För att inte förlora kunder krävs då att aktörer inom e-handel har en 
väl fungerande returlogistik. Avsaknad av detta hos en leverantör har visat sig vara en orsak 
till att kunder vänder sig till företagets konkurrenter. (Xu & Jiang, 2009) 
 
Returlogistik kan definieras som styrning av 
materialflöde från kund tillbaka till företag 
(Giuntini & Andel, 1995). Detta omfattar allt 
material, alla produkter och alla förpackningar 
som flödar omvänt (Gattorna, 1998). Aktiviteter 
som kan innefattas är bland andra planering och 

Figur 1: Omsättning e-handel i Sverige, 
skapad utifrån Handelns utvecklingsinstitut, 
2010b 
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kontroll av returflödet samt förebyggande åtgärder som syftar till att minska antalet returer 
(Rogers et al, 2002). Logistik för hantering av returer innebär således att försörjningskedjan 
får en annan struktur, där kunden kan sägas bli leverantör (Kokkinaki et al, 2002). Syftet med 
att hantera detta omvända flöde är att skapa eller återfå värde från produkter som sålts, 
(Tibben-Lembke & Rogers, 2002) vilket blir allt viktigare då produktlivscykler tenderar att bli 
kortare och produkter då också får kortare ekonomisk livslängd (van Hillegersberg et al, 
2001). Att det dessutom idag råder en allt hårdare konkurrens tillsammans med att kunder 
tenderar vara mindre lojala gör även det att returlogistik bör uppmärksammas (Hjort, 2010), 
då det kan användas som ett konkurrensmedel.  
 
Det finns en mängd olika typer av returer och anledningar till att de uppstår. Rogers et al 
(2002) grupperar returflöden i fem kategorier. Marknadsföringsmässiga returer uppstår då 
produkter skickas bakåt i försörjningskedjan, exempelvis från en grossist till en tillverkare. 
Detta flöde involverar aldrig slutkund utan sker mellan företag. Returer av tillgångar 
innefattar produkter som leverantör vill ha tillbaka från kund, exempelvis dyr utrustning eller 
återanvändbart emballage. Återkallade produkter är produkter som av leverantör begärs 
tillbaka från kund på grund av exempelvis kvalitetsproblem eller säkerhetsrisker och 

miljömässiga returer handlar 
om returer som sker på grund 
av att exempelvis farligt 
material måste samlas in och 
tas om hand. Den femte 
gruppen av returer benämns 
konsumentreturer och är den 
största gruppen. Denna typ av 
returer uppstår då produkter 
skickas tillbaka från slutkund 
på grund av exempelvis att 
kunden ångrar sitt köp eller att 
produkten är defekt. Det är 

inom denna grupp returer inom e-handel för konsumenter hör hemma och den kategori 
efterföljande studie kommer att fokusera på. En undersökning gjord av Konsumentverket 
(2009) visar att drygt en fjärdedel av de kunder som under undersökningsperioden handlat 
via Internet returnerat en eller flera av de varor de köpt. 
 
Genom att ytterligare kategorisera gruppen konsumentreturer kan så kallade defekta 
produkter samt icke defekta produkter urskiljas. Med defekta produkter menas att 
produkten ej möter uppsatta specifikationskrav, varan är alltså fysiskt felaktig. Dock är 
returer som sker på grund av att en produkt är defekt en mycket liten del av totalt antal 
returer (Hjort, 2010). Begreppet icke defekta produkter innefattar däremot varor som 
skickas tillbaka från kund till leverantör utan att det egentligen är något fel på varan. 
Anledningar kan exempelvis vara problem med passform, att produkten ej stämmer överens 
med de förväntningar kunden haft (Rogers & Tibben-Lembke, 1998) eller att en kund beställt 
en vara i flera storlekar med inställningen att returnera de varor som ej passar (Rogers, 
2003). Detta kundbeteende är möjligt då det enligt ångerrätten i Konsumentköplagen är 
fastställt att en kund som handlat på distans har rätt att returnera en vara utan att den är 
defekt (Konsumentverket, 2010a). Denna lag tvingar e-handelsföretag att hantera 

Figur 3: Returindelning, skapad utifrån Rogers 2002 
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Figur 4: Returnivåer generellt och inom e-
handel av kläder, skapad utifrån Hjort 2010 

returlogistik (Gattorna, 1998) och kunder som utnyttjar sin returrätt är en stor frustration i 
e-handelsbranschen (Kang & Johnson, 2009). Komplexiteten i returflöden och det faktum att 
det sällan finns en uppbyggd infrastruktur för att hantera detta omvända flöde leder till att 
returlogistik tenderar vara ett problemfyllt och bortprioriterat område (Harrison & van Hoek, 
2008). Enligt Mollenkopf, Russo och Frankel (2007b) är en anledning till denna 
bortprioritering att problem med den traditionella logistiken går före. Genom att ej fokusera 
på det omvända flödet missar företag dock en chans till att hantera kundrelationer och 
bygga upp kundlojalitet (Mollenkopf et al, 2007a). Hur företag ser på returlogistik skiljer sig 
åt. Vissa företag ser returlogistik som ett konkurrensmedel och ett sätt att vinna kunder 
medan andra inte kommit lika långt. (Rogers & Tibben-Lembke, 1998). Om företag ser 
returer som något som kostar och inte som ett konkurrensmedel kan de missa potentiellt 
värde, då returnivåer kan vara så höga som 20-50 % vid distansförsäljning. Därför kan ämnet 
ses som ännu mer viktigt, speciellt vid köp via e-handel. (Hjort, 2010) 

1.2  Syfte och problemställning 

Returlogistik är ett ämne som är relativt underrepresenterat i litteratur rörande logistik och 
supply chain management (Mollenkopf, 2007b) men dess strategiska fördelar börjar mer och 
mer uppmärksammas (Daugherty et al, 2001). Returlogistik har en stark koppling till e-
handel och då speciellt till e-handel av kläder. En undersökning gjord av Hjort (2010) visar att 
det inom e-handel är kläder och skor som mest frekvent returneras. Generellt ligger 
returnivåer mellan 2-50 % och returer inom e-handel av kläder ligger i den övre kanten, så 

högt som mellan 35-40 % (Hjort, 2010). Hur företag 
inom e-handel av kläder hanterar returlogistik kan 
därav vara intressant att undersöka, då det varit 
svårt att hitta relevant litteratur inom just detta 
område. 
 
Syftet med följande studie är att undersöka hur 
företag inom e-handel av kläder strategiskt och 
operativt hanterar de stora returflöden som 

uppstår. Studien ämnar även undersöka vilka svårigheter företag har att handskas med vad 
gäller returprocessen samt vilka möjligheter som kan uppnås genom fokusering på området. 
Olika generella förslag på hjälpmedel och förbättringsåtgärder som företag inom e-handel av 
kläder kan utnyttja för att minska och/eller effektivisera sina returflöden inkluderas även. 
För att kunna besvara ovan presenterat syfte kommer följande forskningsfrågor att 
undersökas: 
 

Forskningsfråga 1: Hur hanterar och styr företag inom e-handel av kläder sina returflöden 
strategiskt och operativt? 

 
Då returflöden inom e-handel av kläder som tidigare nämnts är relativt stort i jämförelse 
med returflöden i andra branscher kan det vara av intresse att undersöka hur företag inom 
denna bransch hanterar detta stora flöde operativt samt vilka strategiska val som kan forma 
returprocessen. 
 

Forskningsfråga 2: Vilka svårigheter och möjligheter kan kopplas till returlogistik inom e-
handel av kläder? 
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Figur 5: Forskningsfrågornas 
inbördes påverkan 

 
Returlogistik i sig är ett mycket komplext område och handel via Internet kan öka denna 
komplexitet. Forskningsfråga två ämnar således identifiera vilka svårigheter som kan 
upplevas under returprocesser inom e-handel av kläder samt vilka möjligheter som står att 
finna genom att fokusera på området. 

 
Forskningsfråga 3: Vilka hjälpmedel och förbättringsåtgärder kan användas för att minska 

och/eller effektivisera returflöden inom e-handel av kläder? 
 
Den avslutande forskningsfrågan ämnar svara på vilka hjälpmedel som kan användas för att 
hantera de svårigheter e-handel av kläder handskas med angående returer. Dessa 
hjälpmedel är kopplade till hur flödet både kan minskas och till hur processen kan 
effektiviseras. 
 
De tre forskningsfrågor som presenterats ovan kan sägas vara 
sammankopplade då de till viss del är beroende av varandra och 
tillsammans svarar på det övergripande syftet. För att kunna 
svara på forskningsfråga två gällande vilka svårigheter och 
möjligheter som finns inom området krävs först kunskap kring 
hur returprocessen ser ut samt hur den hanteras och styrs vilket 
tas upp i forskningsfråga ett. För att kunna identifiera 
eventuella förbättringsåtgärder som forskningsfråga tre ämnar 
svara på krävs en insikt i vilka svårigheter som finns inom 
området. Utifrån relevanta hjälpmedel och förbättringsförslag 
kan sedan potentiella möjligheter urskiljas och diskuteras, vilka 
i framtiden kan komma att förbättra styrning och hantering.   

1.3  Omfång och avgränsningar 
I den empiriska delen har rapporten inriktats på små och medelstora svenska aktörer, det vill 
säga företag som har upp till 250 anställda (Europa, 2007) som endast agerar i e-
handelsbranschen. Företag som både bedriver e-handel samt har ett flertal fysiska butiker 
har således exkluderas då returlogistik hos dessa två typer av företag kan skilja sig åt vilket 
skulle kunna ge ett missvisande resultat av studien. Avgränsningen har dragits till att de 
inkluderade fallföretagen maximalt får inneha fysiska butiker på tre orter i Sverige, då det är 
vanligt med lagerbutiker i anslutning till lagerlokaler. Anledningen till denna avgränsning är 
att det är irrelevant att inkludera företag som har ett utbrett nätverk av fysiska butiker på ett 
flertal orter i landet. Ett annat urvalskrav var att företagen själva skulle ha sin returhantering 
i egen regi och att detta inte skulle vara outsourcat till en tredjepartslogistiker. Vidare är det 
endast företag som tillhandahåller ett sortiment av kläder till vuxna som undersökts, dock 
innefattas även företag som erbjuder ytterligare produkter utöver kläder. Studien kommer i 
huvudsak att fokusera på returer av så kallade icke defekta produkter, det vill säga varor som 
returnerats utan att de egentligen är fysiskt felaktiga. Detta på grund av att dessa returer 
utgör den största delen av returer inom denna bransch och ej är under samma tidspress att 
snabbt återsäljas. I studien har inte heller inkluderats hur returer inkommer till företag, då 
detta kan ske på många olika sätt eftersom det är individuella kunder som skickar in 
returerna på valfritt vis. Inte heller miljöaspekten på returhantering har inkluderats i denna 
rapport.  
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Figur 6: Rapportens disposition 

1.4  Rapportens disposition 

Efter den inledande delen med introduktion, där även syfte och problemformulering 
återfinns, följer ett metodavsnitt där det presenteras hur studien genomförts. Sedan följer 
en teoretisk referensram där teori från vetenskapliga artiklar och tryckta böcker 
sammanställts och bearbetats. Det teoretiska ramverket består i sin tur av avsnitt kring e-
handel och returlogistik, strategiska val kring returer samt den operativa returprocessen. 
Avslutningsvis följer en sammanfattning. Efter denna teoretiska referensram följer ett 
empiriskt avsnitt där intervjuer med sex stycken fallföretag presenteras företagsvis samt en 
sammanfattning av detta. I den följande analysen jämförs sedan den teoretiska 
referensramen med insamlad empiri och fallföretagen jämförs med varandra. Även här följer 
en sammanfattning. I diskussionen diskuteras sedan resultatet och egna reflektioner 
inkluderas. Till sist presenteras slutsats och vidare forskning där studiens forskningsfrågor 
åter presenteras och besvaras genom stöd och bidrag från de tidigare delarna. Nedan 
presenteras rapportens disposition grafiskt. 
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2.  METOD 
 
Nedan presenteras ett avsnitt gällande hur denna studie genomförts samt motiv till varför 
dessa metodval har gjorts. Först återfinns ett avsnitt gällande hur studien designats och 
begrepp så som kvalitativ och kvantitativ undersökning, explorativ, deskriptiv och 
hypotesprövande undersökning samt deduktivt, induktiv eller abduktivt undersökning tas 
upp. Sedan beskrivs hur arbetsprocessen sett ut och till sist återfinns ett avsnitt kring 
studiens kvalitet där begreppen validitet och reliabilitet diskuteras. 

2.1  Design 

Det finns olika sätt att klassificera undersökningar och ett sätt är utifrån kvantitativ eller 
kvalitativ inriktning. Den kvantitativt inriktade forskningen innebär att datainsamling sker 
genom mätningar och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Här är det alltså hård 
data som samlas in och analyseras. Kvalitativ forskning fokuserar mer på mjuka data och 
tolkande analyser av textmaterial. Sådan data samlas exempelvis in genom personliga 
intervjuer. (Patel & Davidson, 2003) När inriktning av denna studie valdes togs hänsyn till 
studiens syfte, där undersökning av mjuka parametrar är centralt. Därav valdes en kvalitativ 
inriktning på studien. Dock har vissa kvantitativa mått inkluderats. En annan klassificering 
som tas hänsyn till vid genomförande av en studie är om undersökningen ska vara 
explorativ, deskriptiv eller hypotesprövande. En explorativ studie kan sägas vara utforskande 
och syftet är att om ett specifikt problemområde samla in så mycket kunskap som möjligt för 
att allsidigt kunna belysa problemområdet. Med en deskriptiv undersökning menas en djup 
beskrivning av vissa avgränsade delar av ett problem vilket görs med hjälp av befintlig teori 
och kunskap inom området. I de fall där mycket teori finns inom området kan 
hypotesprövande undersökningar göras, där slutsatser om verkligheten kan dras utifrån 
vedertagen teori. (Patel & Davidson, 2003) Följande studie kan sägas vara explorativ, då inga 
generella slutsatser kan dras, luckor i teorin finns som studien ämnar bidra till att fylla och 
flera aspekter av problemområdet berörs. När en studie genomförs kan arbetet också delas 
in i efter om det är deduktivt, induktivt eller abduktivt. Med deduktivt menas att studien 
utgår från given kunskap eller teori för att dra slutsatser om specifika fall. Vid induktiva 
studier är målet istället att kunna formulera en teori utifrån undersökning av specifika fall. 
Abduktion är en blandning av dessa två metoder. (Patel & Davidson, 2003) Vår studie kan 
sägas vara deduktiv, då vedertagen teori har använts för att studera och analysera enskilda 
fall. 
 
För att få möjlighet att få inblick i hur hanteringen av returlogistik faktiskt ser ut hos företag 
inom e-handel av kläder beslutades att genomföra ett antal intervjuer för att även kunna 
bidra med empiriskt material inom området. Enkäter valdes bort då dessa kan anses ge för 
ytliga och outtömmande svar och följdfrågor är svåra att ställa. 
 
Intervjuer kan ha olika grad av strukturering och standardisering. Är en intervju genomförd 
på så sätt att frågor formuleras först under intervjutillfället och ställs i den ordning som 
passar bäst för den specifika intervjupersonen samt att intervjupersonen har mycket stort 
utrymme att svara inom kan en sådan intervju sägas ha låg grad av både standardisering och 
strukturering. (Patel & Davidson, 2003) Frågorna till denna empiriska studie kan sägas vara 
relativt standardiserade då frågor på förhand utformades och var samma och ställdes i 
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Figur 7: Studiens arbetsfaser 

samma ordningsföljd till alla intervjupersoner. Dock ställdes även följdfrågor under 
intervjuernas gång, som ej på förhand formulerats. Denna standardiseringsgrad valdes då 
det empiriska bidraget ämnade följa den teorietiska referensramen och de forskningsfrågor 
som skulle besvaras, samt då frågorna på förhand skulle skickas ut till fallföretagen. 
Struktureringen av denna studies intervjuer kan sägas vara semistrukturerad då 
intervjupersonen ej fick fasta svarsalternativ utan fritt kunde forma svaret så som denne 
önskade på de på förhand fastställda frågorna.  

2.2  Process 

Nedan presenteras arbetsgången för denna studie, 
uppdelad i olika faser. 
 
Fas 1: Det första steget i processen att utforma 
följande studie var att formulera ett syfte samt 
forskningsfrågor som det vidare arbetet skulle 
baseras på.  
 
Fas 2: För att kunna besvara syftet med studien samt 
de tre forskningsfrågorna utfördes till en början en 
litteraturstudie. Huvudfokus låg på att söka fram och 
studera relevanta artiklar inom områdena 
returlogistik och e-handel. Till en början var det 
bakgrundsavsnittet som utformades och efter 
redovisning av denna del lades mer fokus på 
resterande teoriavsnitt samt på att bearbeta 
bakgrunden utifrån den feedback som getts. 
Efterhand utvidgades sökområden till att även 
innefatta litteratur kring informationsteknologi och 
informationssystem som kunde kopplas till 
returlogistik inom e-handel i stort och specifikt till e-
handel av kläder. Utifrån de lästa artiklarna och till 
viss del lästa avsnitt i böcker utformades sedan ett teoretiskt avsnitt. Utifrån feedback från 
handledare och studenter samt egna reflektioner förändrades detta under arbetets gång och 
den teoretiska referensramen blev till sist indelad efter tre huvudområden som är e-handel 
och returlogistik, strategiska val och den operativa returprocessen – före, under och efter 
retur. Utefter att den teoretiska referensramen bearbetats skapades även en modell som låg 
till grund för rapportens indelning. Denna modell grundas i insamlad teori och kan sägas vara 
en sammanställning av den teori som bearbetats. 
 
Fas 3: För att få inblick i hur hanteringen av returlogistik faktiskt ser ut hos företag inom e-
handel av kläder beslutades att genomföra ett antal intervjuer, för att även kunna bidra med 
empiriskt material inom området. Enkäter valdes bort då dessa kan anses ge för ytliga och 
outtömmande svar och följdfrågor är svåra att ställa (Patel & Davidson, 2003). Genom 
sökningar i databasen Affärsdata och allmänna sökningar med sökorden ”handla kläder på 
Internet” på www.google.com valde vi ut 40 stycken företag till vilka vi skickade en första 
förfrågan om de skulle kunna vara intresserade av att deltaga in en intervju angående 
logistik kring returer av kläder. Kriterier för de företag vi valde att skicka förfrågningar till var 

Kompletterande 
litteratur
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att de skulle vara verksamma inom Sverige, sälja kläder till vuxna (exklusive endast 
underkläder) samt att de ej skulle inneha även fysiska butiker. Efterhand ändrades detta 
kriterium till att företagen som inkluderade endast fick ha fysiska butiker på tre orter i 
Sverige. Detta för att det kändes irrelevant att jämföra returer hos företag som endast 
genomför sin försäljning via Internet och företag som även har ett utbrett nätverk av fysiska 
butiker. Detta då vissa av dessa företag exempelvis erbjuder kunder som handlat via Internet 
att returnera varor i fysiska butiker samt att det ej uppstår samma problematik med 
passform och utvärdering av produkter. Efter att ha fått svar från femton stycken företag, 
varav elva stycken positiva bestämde vi oss för att välja ut sju stycken företag att intervjua. 
Dessa val grundades i storlek på företag och möjlighet till intervjutillfällen samt att det vid 
kontakt framgick att vissa av de bortvalda företagen ej stämde överens med på de på 
förhand uppsatta urvalskriterierna. Efter företag valts ut var nästa steg att planera in 
intervjuer med de utvalda företagen samt att utforma intervjufrågor. Kontakt med de 
företag som till en början ej tänkte intervjuas upprätthölls om fler intervjuer skulle behöva 
innefattas, men då en viss mättnad inom områden infann sig efter att de första sju 
intervjuerna genomförts blev detta aldrig aktuellt.  
 
Intervjufrågorna formulerades utifrån två huvudkällor. Den första var ett verktyg utgett av 
Chartered Institute of Management Accountants som innehöll en form av checklista för hur 
företag kan utvärdera hur de arbetar med returlogistik. Här valdes relevanta områden ut. 
Den andra huvudkällan var den teoretiska referensram som sammanställts och 
kompletterande frågor utformades för att även täcka upp teorin. Som utgångspunkt fanns 
även de forskningsfrågor som hela studien syftar till att svara på. När dessa intervjufrågor 
var klara skickades de på förhand ut till intervjuföretagen. Intervjuerna genomfördes sedan 
under en period på cirka tre veckor. Sex intervjuer utfördes på plats och en via telefon. Detta 
på grund av det geografiska läget. Efter att intervjuerna genomförts valdes att exkludera ett 
av företagen ur den empiriska undersökningen då detta skilde sig stort från de andra 
företagen, främst gällande storlek, och då det framkom att det ej matchade de 
urvalskriterier som på förhand satts upp.  
 
Fas 4: Efter att de första intervjuerna genomförts gjordes en sammanställning av dessa och 
teorin granskades åter. Under perioden som intervjuerna genomfördes uppdaterades 
intervjufrågorna utifrån vad som framkommit från de första intervjuerna. Efter att alla 
intervjuer genomförts och sammanställts skickades dessa sammanställningar ut till 
respektive fallföretag för godkännande. Inga av företagen valde att vara anonyma, vilket är 
positivt för trovärdigheten för arbetet. Parallellt med fas tre och fyra uppdaterades och 
kompletterades också den teoretiska referensramen för att i högre grad stämma överens 
med forskningsfrågorna och den insamlade empirin. 
 
Fas 5: Utifrån den teoretiska referensramen och det empiriska bidraget skrevs sedan ett 
analysavsnitt. Denna analys utvecklades vidare i diskussionsavsnittet och till sist drogs 
slutsatser utifrån de forskningsfrågor som studien bygger på. Även idéer kring vidare 
forskning sammanställdes 
 
Nedan visas ett diagram som visar arbetsgången för skapandet av denna rapport. 
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Figur 8: Rapportens skapandeprocess  

 

2.3  Kvalitet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp när det gäller att utföra studier och 
undersökningar. Dessa två begrepp är nära sammankopplade och det är viktigt att arbeta 
mot att både ha en hög validitet och en hög reliabilitet för att undersökningen ska bli 
trovärdig. Med validitet menas att undersökningen verkligen utförs på det som ämnas 
undersökas och att tillvägagångssättet är sådant att svar på uppsatta frågor kan ges. 
Undersökningen ska alltså ge svar på de frågor som ställts och inte på något annat. 
Innehållsvaliditet kan säkras genom att från den teoretiska referensramen översätta 
begrepp på ett sådant vis att de fortfarande har samma innebörd och kan användas i den 
empiriska undersökningen, exempelvis genom intervjuer. Finns en hög validitet är 
översättningen från teori till empiri god och hela problemområdet täcks. (Patel & Davidson, 
2003) Validiteten i denna rapport har säkrats genom att noggranna genomgångar av 
områdets teori gjorts och att forskningsfrågorna hela tiden funnits med under arbetets gång. 
Gällande det empiriska bidraget och intervjufrågorna har dessa förankrats i den teoretiska 
referensramen och följt samma struktur. En annan faktor som bidrar till den höga validiteten 
i denna studie är att fokus har lagts på vetenskapliga artiklar. Även artiklar som publicerats 
endast på Internet har inkluderats. Dessa kan dock ses som trovärdiga då de är skrivna av 
inom området erkända författare, av vilka vi även använt vetenskapliga artiklar, samt ej 
heller publicerats i kommersiella sammanhang.  
 
Med reliabilitet menas att studien genomförs på ett så tillförlitligt sätt som möjligt och ej 
påverkas av slumpmässig variation. Reliabilitet är lättast att mäta vid kvantitativa 
undersökningar men går även att uppskatta vid kvalitativa studier. Då handlar det i hög grad 
om intervjuarens förmåga att ej göra felbedömningar utan att försöka tolka svar så som de 
är menade att tolkas. (Patel & Davidson, 2003) Reliabiliteten i denna undersökning har 
säkrats bland annat genom att två intervjuare varit närvarande vid genomförandet och 
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genom att intervjuerna både registrerats genom skrift under intervjuernas gång och med 
diktafon som på efterhand lyssnats av. För att ytterligare fastställa att felbedömningar 
undvikits har de personer som intervjuats på efterhand fått godkänna det empiriska 
materialet.  
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Tabell 1: Litteratur teoriavsnitt 

3.  TEORETISK REFERENSRAM 
 
Det första avsnittet i följande teoretiska referensram handlar om e-handel och returlogistik. 
Här definieras och behandlas begreppen och teorin visar också hur begreppen hör samman 
samt hur e-handelsföretag genom sin returlogistik kan tillhandahålla kundvärde och utveckla 
viktig kundlojalitet. Nästkommande teoriavsnitt behandlar sedan den strategiska 
returprocessen där val mellan att fokusera på att effektivisera och/eller minska returflöden 
diskuteras. Detta för att ge en förståelse för vad som kan påverka hur den operativa 
returprocessen sedan utformas. Hur den operativa processen ser ut är nästa ämne som tas 
upp i teorin. Här delas returprocessen in i tre delprocesser – före retur inkommer, under 
returhantering och uppföljning. Under varje av dessa tre områden beskrivs sedan vilka 
aktiviteter som ingår, vilka svårigheter som kan kopplas till delprocessen, vilka hjälpmedel 
och förbättringsåtgärder som finns att tillgå samt vilka potentiella möjligheter som kan 
uppkomma. Avsikten är att ge en insikt om hur returprocessen ser ut samt vilka kritiska 
områden som kan identifieras kring returlogistik inom e-handel av kläder. De tre 
övergripande delarna före retur inkommer, under returhantering och uppföljning 
sammanfattas avslutningsvis i en tabell där en checklista över vad företag bör tänka på för 
att kunna uppnå en önskvärd returlogistik presenteras. Den litteratur som varit mest 
tongivande för teoriavsnittet visas sammanställt i nedanstående tabell.  
 

 

 Huvudfokus 

Nyckellitteratur E-
handel 

Retur-
process 

Hjälp- 
medel 

Cullen,J.,  Bernon, M. & Gorst, J.( 2010)  x  
Florin, D., Callen, B., Pratzel, M. & Kropp, J. (2007)   x 
Hjort, K. (2010)  x x  
Kang, M. & Johnson, K. (2009)  x x 
Kokkinaki, A. I., Dekker, R., de Koster, M. B. M. & Pappis, C. 
(2001)  

x x  

Kokkinaki, A. I., Dekker, R., de Koster, M. B. M., Pappis, C. & 
Verbeke, W. (2002) 

 x x 

Lawler, J. & Joseph, A. (2006)    x 
Mollenkopf, D., Rabinovich, E., Laseter, T. M. & Boyer, K. K. 
(2007a)  

  x 

Mollenkopf, D., Russo, I. & Frankel, R. (2007b)   x  
Rogers, D. S., Lambert, D. M., Croxton, K. L. & Garcia-
Dastugue, S. J. (2002)  

 x  

Rogers, D. S. & Tibben-Lembke, R. S. (1998)   x  
Tibben-Lembke, R. S. & Rogers, D. S. (2002)   x  
Tuumainen, V K. & Rossi, M. (2002)    x 
Vitasek, K., Manrodt, K. & Murphy, P. (2006)   x  
Zheng, Y., Zheng, W. & Liu, P. (2005)   x 
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Figur 9: Generella steg e-handel, skapad utifrån Hirghidus 2009 

För att med hjälp av teoriavsnittet besvara studiens syfte har främst litteratur inom tre 
områden sökts. E-handel, returprocess samt hjälpmedel och förbättringsåtgärder inom dessa 
områden har varit huvudfokus. 15 stycken artiklar har valts ut som nyckelartiklar. Av dessa 
behandlar två stycken främst e-handel, tio stycken främst returprocessen och sju stycken 
främst hjälpmedel och förbättringsåtgärder. Av de 15 stycken artiklarna är det fyra stycken 
som tar upp två av områdena, medan ingen av dem behandlar samtliga tre. Även annan 
litteratur har bidragit till den teoretiska referensramen.  

3.1  E-handel och returlogistik 

Begreppet e-handel kan innefatta att dela handelsinformation, upprätthålla 
handelsrelationer, genomföra förhandlingar, ingå kontrakt samt erbjuda efterköpsservice via 
elektronisk kommunikation, exempelvis med hjälp av Internet (Kokkinaki et al, 2001). Vad 
gäller e-handel B2C, det vill säga mellan leverantör och slutkund, kan följande modell 
illustrera de steg som generellt innefattas (Hirghidus, 2009). 
 

 

I vilken utsträckning e-handel används i olika branscher har stark koppling till vilken typ av 
produkt det handlar om. Vikt, storlek, hållbarhet och längd på produktlivscykel är faktorer 
som kan vara avgörande för om e-handel kan ses vara gynnsamt att använda eller ej. (Burt & 
Sparks, 2003) Faktorer som talar för att e-handel med fördel kan användas inom 
klädbranschen är bland annat att kläder har relativt låg vikt och liten storlek samt att de lätt 
kan distribueras. Dock kan e-handel av kläder inte bara förknippas med fördelar utan det för 
även med sig vissa osäkerheter och risker som kan spela en stor roll i att forma en kunds 
beteende (Ramanathan, 2008). Vad gäller risker kunder kan uppleva är kvalitet på varor, 
storleksproblematik, leveransservice och kundservice i sin helhet faktorer som påverkar 
kundens uppfattning och upplevelse (Hjort, 2010). Axelsson och Agndahl (2005) menar att 
just kundvård och service är viktiga faktorer som bör ses som ett femte konkurrensmedel vid 
sidan av plats, pris, produkt och påverkan. 

3.1.1  Returlogistiks påverkan på kundservice och lojalitet  

Inom e-handel är kvalitet på kundservice mycket viktigt, då andra konkurrensfaktorer så som 
produkt och pris lätt kan kopieras (Hjort, 2010). En betydande del i kundserviceelementet 
inom e-handel är att hantera kunders efterköpsbeteenden, där returhantering utgör en stor 
del (Ramanathan, 2008). Då kunder ej kan se och röra vid produkter innan köp kommer 
returer alltid att uppkomma vid e-handel (Campanelli, 2001). Hur väl företag hanterar 
kunders returförfarande och missnöje påverkar kundens totala upplevelse av köpet och av 
företaget som helhet (Kang & Johnson, 2009) och kan därigenom komma att påverka 
företagets framtida framgång (Campanelli, 2001). 
 
Målet med returhantering inom e-handel är att balansera behovet av att tillhandahålla en 
hög kundservicenivå med att hålla nere kostnader (Rodgers, 1999). Dock kan servicemål 
ibland överträffa kostnadsmål (Stuart, Bonawi-tan & Loehr, 2005). Exempelvis kan företag 
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ibland behöva acceptera kostsamma returer som ej egentligen måste accepteras, enbart för 
att upprätthålla kundnöjdhet och lojalitet (Vitasek, Manrodt & Murphy, 2006). Kundlojalitet 
är eftertraktat och att skapa denna lojalitet kan ses som ett minst lika viktigt strategiskt mål 
som att ha nöjda kunder (Mollenkopf et al, 2007a). Lojala kunder köper ofta fler produkter 
än en ny kund och tenderar även att öka antal inköp över tid (Harrison & van Hoek, 2008). 
Dessutom tenderar lojala kunder över tid bli mer bekanta med företag och dess produkter, 
vilket kan leda till att färre felköp görs då kunden får större kunskap om specifika företags 
produkter och modeller gällande bland annat utformning och passform (Mollenkopf et al, 
2007a). En annan fördel med lojala kunder är att dessa kan vara beredda att för samma 
produkt betala ett högre pris än en illojal kund (Harrison & van Hoek, 2008) och kan också i 
större uträckning ha överseende med och acceptera eventuella misstag från företags sida. 
Dock är det viktigt för företag att ha insikt om att kundens uppfattning ständigt uppdateras 
vid varje interaktion och företag bör alltid göra sitt bästa för att upprätthålla en 
tillfredsställande servicenivå. (Mollenkopf et al, 2007a) Ytterligare en aspekt gällande 
lojalitet är att kostnadsbesparingar kan uppnås då lojala kunder kostar mindre att tjäna i 
jämförelse med att attrahera nya kunder (Harrison & van Hoek, 2008). Det har visat sig att 
kostnader för att locka nya kunder kan vara upp till sex gånger så stora som att behålla 
befintliga (Huang, Kuo & Xu, 2009). För att bibehålla denna viktiga lojalitet krävs en 
konsekvent hög nivå av service gällande bland annat returer och relationshantering är då 
centralt. (Mollenkopf et al, 2007a) 
 
För att inom e-handel uppmuntra kundlojalitet kan företag försöka ta över en del av de 
risker kunder kan uppfatta med att handla via Internet. Exempelvis kan detta göras genom 
att företag har regler och rutiner kring returer som gör det enkelt för en kund att skicka 
tillbaka en vara. (Rogers et al, 2002) Hur givmilda dessa returregler, även kallade 
returpolicies, är kan skilja sig åt mellan företag och påverkar i hög grad den uppfattade 
kundservicen (Rodgers, 1999). Hur returpolicies är utformade är inom distansförsäljning av 
kläder en viktig del då problem med passform och storlek kan uppstå som leder till att 
kunder ej är nöjda och vill returnera produkter (Rogers et al, 2002). Kundlojalitet kan också 
påverkas av hur företags hemsidor är utformade och vilken produktinformation som 
presenteras på sidan samt hur denna presenteras. Detta är faktorer som kan underlätta 
kunders köpprocesser och de kan också minska risken för att kunder ej blir nöjda. 
(Ramanathan, 2008) 
 
För att kunna erbjuda lämplig nivå av kundservice samt för att få kunskap om returer är det 
viktigt att förstå hur kunder beter sig samt varför de uppvisar det beteende de gör (Axelsson 
& Agndahl, 2005; Rogers & Tibben-Lembke, 1998). Utifrån denna kunskap om beteende kan 
företag segmentera kunder och erbjuda olika nivåer av service till olika kundgrupper och på 
så vis hålla nere sina totala kostnader för kundservice. (Hjort, 2010) Att undersöka hur olika 
segment av kunder ser ut vad gäller intäkter och kostnader de genererar vid returer är 
viktiga utgångspunkter om företag vill erbjuda olika nivåer av kundservice till olika kunder 
(Rogers et al, 2002).  

3.1.2  E-handel och returer 

Att returnera en vara tillhör, som nämnts ovan, kunders efterköpsbeteende. Detta beteende 
innefattar att kunder jämför de förväntningar de hade före köp med vad resultatet av köpet 
faktiskt blev. Kunder kan då antingen bli nöjda eller missnöjda och utifrån detta kan returer 
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Figur 10: Returorsaker för ett distanshandelsföretag med 1,5 
miljoner returnerade varor per år, omarbetad Hjort 2010 

uppstå. (Kang & Johnson, 2009) Just returer inom e-handel är ett fenomen som ökar, detta i 
takt med att e-handeln i allmänhet ökar (Kokkinaki et al, 2001). Returnivåer inom e-handel 
av kläder kan vara så höga som 35-40 %. (Hjort, 2010) En orsak till att returer kan uppstå vid 
denna typ av handel är att produkter vid leverans eventuellt ej längre tilltalar kunder så som 
de gjorde när de endast kunde utvärderas virtuellt. Leverantörer inom Internethandel kan 
därför förvänta sig ett i genomsnitt högre returflöde än leverantörer med fysiska butiker, 
vilket leder till ett högt tryck på returlogistiken inom detta område. (Hjort, 2010)  
 
En faktor som påverkar storleken på ett returflöde är var i försörjningskedjan ett företag 
befinner sig. Ju närmare slutkund ett företag är desto större tenderar returflödet att bli. 
Förutom problemet med ett större flöde för aktörer närmare konsumenten tenderar även 
omfattning av och problem med returlogistik bli större. Det kan bli svårt att standardisera 
returflödet, bland annat på grund av att antalet kunder är större än längre upp i 
försörjningskedjan och för att flödena kan bli mer oförutsägbara när slutkunder är 
inblandade. (Tibben-Lembke & Rogers, 2002) Returprocessen kan även kompliceras av 
spridningen av slutkunder, då e-handelsföretag i princip kan ha hela världen som marknad 
(Gattorna, 1998). Storleken på returflöden kan även påverkas av vilka regler kring köp och 
ångerrätt som gäller för företags kunder (Rogers et al, 2002). Att det inom e-handel är 
relativt lätt att returnera produkter samt att det är mer anonymt än att returnera i en fysisk 
butik kan även det bidra till det höga flödet av returer i e-handelsbranschen (Mostard & 
Teunter, 2002). Det faktum att e-handel ofta sker mer spontant och impulsivt än traditionell 
butikshandel kan också det leda till höga returflöden, (Hjort, 2010) då impulsiva köp 
tenderar att ha en positiv koppling till frekventa returer. På grund av bristande utvärdering 
innan köp är det mer troligt att kunder som handlat impulsivt ångrar köpet i efterhand och 
därför lämnar tillbaka varan. (Kang & Johnson, 2009) En annan orsak till att returer kan 
uppstå är på grund av långa ledtider av köpta produkter ut till kunder. Detta då risken finns 
att kunder då hinner ångra sina köp innan produkten kommit hem till dem. (Kokkinaki et al, 
2002) 
 
Vad gäller e-handel av kläder tenderar det att finnas ett positivt samband mellan 
modeprodukter och frekvent returbeteende (Kang & Johnson, 2009). Att kunder ej fysiskt 
kan undersöka produkter eller prova dessa innan köp kan leda till att kunder köper på sig fler 
produkter än nödvändigt, för att sedan returnera de ej önskade produkterna. (Mostard & 

Teunter, 2002). 
 
En undersökning av anledningar till uppkomna 
returer för kläder köpta via e-handel visar att de 
mest förekommande orsakerna till returer är 
storleks- och passformsproblem, att produkten 
aldrig hämtas ut från utlämningsstället samt att 
produkten ej stämde överens med information i 
form av text och bild på hemsidan (Hjort, 2010).  
 

0

5

10

15

20

25

Returorsaker distanshandel i %



 

 15 

 Figur 11: Strategiskt val gällande returer 

3.1.2.1  Konsumentköplagen 

En av de komponenter som företag måste utvärdera när en returstrategi fastställs är vilka 
lagar och regler som kan påverka hur returprocessen bör utformas (Rogers et al, 2002). Vad 
gäller returer av icke defekta produkter inom e-handel av kläder är det främst bestämmelser 
i Konsumentköplagen som påverkar returflödet. Det är dessa bestämmelser som möjliggör 
att ett returflöde av icke defekta produkter kan uppstå.  
 
Den svenska Distans- och hemförsäljningslagen fastslår att en konsument som inhandlat en 
vara på Internet har 14 dagars ångerrätt från den dagen varan tagits emot. 
(Konsumentverket, 2010a) En anledning till att denna ångerrätt för distansavtal fastslagits är 
att en kund som inhandlar en vara på Internet ej har samma möjlighet att granska varan som 
om den köps i en fysisk butik (Konsumentverket, 2010c). Vad gäller kostnader för 
returfrakten är det enligt lagen kunden som ska betala denna. Säljaren har sedan 30 dagar 
på sig att betala tillbaka pengar till kunden, inklusive fraktkostnader för leverans till kunden 
men exklusive kostnader för returfrakten. (Konsumentverket, 2010c) Denna ångerrätt inom 
distanshandel gäller även om kunden varit tvungen att förändra varan för att kunna 
utvärdera och undersöka den (Konsumentverket, 2010b). 

3.2  Strategiska val  

Returlogistik är ett område där det kan finnas mycket värde att hämta. Vissa företag ser på 
området som något som måste göras på grund av lagstiftningar eller på grund av att 
konkurrensen kräver det medan andra börjar se det som ett strategiskt vapen och som en 
möjlighet att fånga upp värde och skapa intäkter, oavsett hur konkurrenter ser på returer. 
(Vitasek, Manrodt & Murphy, 2006) 
 
Oavsett hur ett företags returhantering ser ut, vad syftet med returprocessen är eller vilken 
storlek flödet har är det viktigt att utarbeta en strategi för hur returprocessen ska utföras 
(Rogers et al, 2002). Generellt påverkas strategival av tre yttre faktorer, kunders önskemål 
och krav, konkurrenters agerande och regelverk (Mollenkopf, Russo & Frankel, 2007b). Att 
ha en genomtänkt strategi med genomtänkta mål för hur returer ska hanteras kan påverka 
ett företags övergripande prestation. Företag bör utreda vilken roll returer spelar i just deras 
verksamhet. Hur returer passar in i företagets kundservicestrategi samt om och i så fall hur 
de kan bidra till ökad lönsamhet är 
relevanta frågor. (Rogers et al, 2002) Det är 
viktigt att ta hänsyn både till inre och yttre 
effektivitet när en strategi utformas 
(Kokkinaki et al, 2001). Den inre 
effektiviteten syftar till att göra saker rätt 
medan den yttre effektiviteten handlar om 
att göra rätt saker (Nationalencyklopedin, 
2011). Vad gäller strategi kring returer kan 
detta sammankopplas med om företaget 
vill använda sig av en strategi för att 
minska returflödet, det vill säga fokusera på yttre effektivitet, eller om fokus läggs på att 
effektivisera det befintliga flödet, det vill säga på den inre effektiviteten. Företag kan också 
välja att kombinera dessa två och arbeta både med undvikande av returer och med 
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Figur 12: Den operativa returprocessen indelad i tre huvuddelar 

förbättringar av själva flödet. Det är även viktigt att i strategiutvecklingen ta fram riktlinjer 
för en effektiv hantering av returer (Rogers et al, 2002). 

3.3  Den operativa returprocessen – före, under och efter retur 

Vad gäller den operativa returprocessen kan en rad aktiviteter urskiljas. Då returflöden 
tenderar att vara stora är det viktigt att fokusera på denna process och alla dess ingående 
delar (de Koster, de Brito & van de Vendel, 2001). Nedan presenteras en framtagen modell 
som ska visa vilka aktiviteter som kan ingå i en operativ returprocess vid e-handel av kläder. 
Modellen är uppdelad i tre huvudsakliga delprocesser vilka är före retur inkommer, under 
returhantering och uppföljning. Varje del behandlas separat och består av avsnitt rörande 
ingående aktiviteter, svårigheter, hjälpmedel och förbättringsåtgärder samt möjligheter. 
Teoriavsnittet avslutas sedan med en sammanfattande tabell där även en typ av checklista 
över viktiga frågor presenteras.  
 

 

3.3.1  Före retur inkommer  

3.3.1.1  Ingående aktiviteter 

Det första steget som över huvudtaget gör att returer kan uppstå inom e-handel av kläder är 
att kunder köper varor via Internet (Hirghidus, 2009). Efter köpen kan kunder av olika 
anledningar ångra sina inköp och som nämnts tidigare har de då enligt Konsumentköplagen 
rätt att returnera sina varor (Konsumentverket, 2010a). Då kunder ej enligt denna lag måste 
meddela leverantörer om att en retur är på väg, skickar de således efter de ångrat sig in 
returen till leverantören utan att på förhand kontakta företaget (Rogers et al, 2002). 
Följande figur presenterar grafiskt de aktiviteter som sker innan en retur inkommer till ett 
företag. 
 



 

 17 

Figur 13: Ingående aktiviteter före retur inkommer 
 

 

3.3.1.2  Svårigheter 

Det finns en mängd svårigheter kopplade till returprocessen redan innan returer inkommit 
till företag. Bland annat leder den osäkerhet som finns kopplat till returlogistik till att 
planering och styrning av returflöden samt allokering av resurser är en mycket svår uppgift 
(Kokkinaki et al, 2002) och det är svårare att planera för returlogistik än för det traditionella 
framåtflödet. En stor skillnad mellan returlogistik och traditionell logistik är just svårigheten i 
planering och prognostisering. Denna svårighet kan bero på det faktum att returflödet sker 
från många punkter till en, till skillnad från det traditionella logistikflödet. Att det är 
individuella kunder som initierar varje enskild retur bidrar till problematiken samt att det kan 
vara svårt att samla in information kring om en retur kommer att ske. Dock tenderar 
returflöden följa det traditionella flödet och vissa trender och svängningar kan då urskiljas. 
Hur mycket hjälp denna insikt kan bidra med kan dock variera då olika produkter kan uppvisa 
helt olika mönster vad gäller returnivåer. (Tibben-Lembke & Rogers, 2002) Exempelvis kan 
returmönster skilja sig åt mellan långlivade basplagg och rena modevaror. 
 
Förutom de lagar som finns som berör returer finns även företagsspecifika returpolicies som 
innefattar regler och bestämmelser för om och hur kunder får returnera varor de köpt av ett 
specifikt företag (Rodgers, 1999) och dessa kan påverka kunders efterköpsbeteende och 
därigenom i vilken omfattning och på vilket sätt returer inkommer. När returpolicies 
utarbetas utgår vissa företag endast från de lagar som finns inom området medan andra 
erbjuder en mer generös och givmild policy än lagen kräver. Detta pekar på att företag tror 
sig ha insikt om att kunder läser igenom vilka villkor som finns för returer, annars skulle 
företag inte erbjuda något extra. (Hjort, 2010) Åsikter om vikten av givmilda returpolicies 
verkar dock gå isär. En undersökning gjord av Kang och Johnson (2009) visar att 
konsumenter inte tog hänsyn till företags returpolicies när de genomförde sina impulsköp, 
vilket är något som talar för att hårda returpolicies inte hämmar impulsiva köp vilka är 
vanliga inom e-handel. Företag som har samma policies kan uppfattas helt olika av kunder 
vilket tyder på att det är mer själva interaktionen mellan kund och företag som spelar roll, ej 
policyn i sig. (Vitasek, Manrodt & Murphy, 2006) Dock visar en annan undersökning att 86 % 
av kunder som handlar via Internet anser att returmöjligheter är av stor vikt när val av e-
handelsleverantör ska göras (Reference for business, 2011) vilket tyder på att en givmild 
returpolicy ändå påverkar kunders val av företag. Vilken typ av returpolicy ett företag bör ha 
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kan således diskuteras. Vissa kunder verkar värdesätta en givmild returpolicy men detta kan 
vara mycket kostsamt för företag att erbjuda (Kang & Johnson, 2009) då det kan leda till 
förlustaffärer eller till att högre priser överlag måste tas ut för företagets produkter. (Scott, 
Hagerty & Gerstner, 1998) Att erbjuda en för generös returpolicy kan även leda till att 
kunder utnyttjar detta. Ett exempel på denna typ av utnyttjande kan vara då kunder 
beställer hem ett klädesplagg, använder det och sedan skickar tillbaka det. Detta kan leda till 
att plagget blir nedsmutsat eller förstört så att det inte kan säljas vidare till ny kund eller att 
det måste bearbetas innan det kan säljas vidare. Denna typ av returnerade plagg behöver ej 
återtas av företag enligt Konsumentköplagen då varor ska returneras i oförändrat skick 
(Konsumentverket, 2010b), men om denna typ av plagg ändå inkommer måste returen i så 
fall nekas och skickas tillbaka till kunden alternativt hanteras, rengöras eller slängas, vilka 
alla leder till extra kostnader. (Reference for business, 2011) En för givmild returpolicy kan 
också leda till att kunder köper flera produkter än de tänkt köpa med inställningen att 
returnera en eller flera av dessa. (Kang & Johnson, 2009) Dock kan konkurrenssituationen i 
vissa branscher vara sådan att liberala policies måste erbjudas för att företag ej ska tappa 
kunder till konkurrenter. (Rogers & Tibben-Lembke, 1998) En annan aspekt som kan vara 
viktig vid val av returpolicy är att returprocesser som kräver höga nivåer av 
kundansträngning kan ha stor negativ påverkningar på kundnöjdhet (Mollenkopf et al, 
2007a). 
 
En annan typ av svårighet som e-handel av kläder har att handskas med rör det tekniska 
området, vilket också är ett mycket viktigt område då e-handel är helt beroende av tekniska 
lösningar. Ett exempel på en teknisk svårighet som uppstår vid e-handel av kläder är 
problem med att kunna visa produktens rätta färg på hemsidan (Tuumainen & Rossi, 2002), 
vilket kan leda till att kunder kan bli missnöjda när de får hem sina beställda produkter. Ett 
annat problem e-handelsföretag brottas med är att en stor returanledning är att kunder är 
missnöjda med plaggs passform då den kan vara svår att beskriva endast genom ord och bild 
på en hemsida (Tuumainen & Rossi, 2002). 

3.3.1.3  Hjälpmedel och förbättringsåtgärder 

För att hantera de svårigheter som finns kopplade till returlogistik innan returer inkommit 
finns ett antal hjälpmedel och förbättringsåtgärder att använda. Angående problemet med 
planering och prognostisering inom returlogistik kan större grad av samarbete mellan 
funktioner inom företag vara till nytta. Då returflöden tenderar att följa framåtflöden, med 
vissa fördröjningar, kan närmare kontakt med exempelvis marknadsföringsavdelning leda till 
att returer lättare kan förutspås. Exempelvis kan information om framtida säljfrämjande 
kampanjer som ämnar öka försäljningen kommuniceras ut och prognostiseringen kan då bli 
lättare att utföra. (Tibben-Lembke & Rogers, 2002) Ett centralt område för att kunna 
minimera de osäkerhetsfaktorer som gör att returer inom distanshandel är svårt att planera 
och styra är information. Det kan vara fördelaktigt att försöka samla information om bland 
annat en kommande returvaras skick, hur den skickas in från kund till företag samt när den 
skickas. (Kokkinaki et al, 2001) Ett hjälpmedel för att kunna samla denna information och få 
kunder att föranmäla returer är att erbjuda automatiska självservicereturformulär. 
(Mollenkopf et al, 2007a). Data om produktens tillstånd, avsedd insamlingsmetod samt tid 
och plats för returen kan då med kundens hjälp samlas in. För att få kunder att anmäla 
returer på hem kan ekonomiska incitament erbjudas. (Kokkinaki et al, 2002) Till exempel kan 
företag erbjuda att betala hela eller delar av returfrakten om kunder i förväg anmäler att en 
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retur är på väg. Detta sätt att samla in data om inkommande retur kallas RMA (returns 
materials authorization) och hjälper företag att förstå vad som kommer att returneras, 
varför detta sker och när returen kan förväntas anlända. Detta hjälpmedel kan även 
användas för att kunna utföra bättre prognoser för returflödet. (Vitasek, Manrodt & Murphy, 
2006) 
 
Om, hur och när en retur inkommer till ett företag kan styras och påverkas av vilka 
returpolicies ett företag fastställt. Som nämnts tidigare kan dessa vara komplexa att utforma 
men viktigt är att de är enkla och tydliga (Rogers & Tibben-Lembke, 1998). Det är av stor vikt 
att ha klara regler för returer och att kommunicera ut dessa tydligt så att kunder uppfattar 
och förstår dem. Kunder som är på det klara med vilka regler som gäller tenderar att ha 
mindre problem med returpolicies medan kunder som ej förstår dem tenderar att bli arga 
(Clark, 2000), och då kanske väljer bort den leverantören. Företag kan aktivt försöka minska 
antalet returer bland annat genom att ha en hård returpolicy och uttala den tydligt till sina 
kunder (Scott, Hagerty & Gerstner, 1998). Företag som tillåter kostnadsfria returer kan vara 
uppskattat av kunder men vanligt är att kunden står för denna kostnad. Att låta kunden 
betala returfrakten kan vara ett sätt för e-handelföretag att gardera sig mot oseriösa kunder 
(Reference for business, 2011).  
 
Ett sätt för företag att hålla returnivåer på en rimlig nivå med hjälp av returpolicies och 
därigenom även hålla nere kostnader förknippade med returer är att använda sig av 
segmentering utifrån produkter och erbjuda olika returpolicies beroende på produkt. Varor 
som behåller ett högt värde över tid och kan säljas vidare till ny kund kan ha relativt givmild 
returpolicy. Däremot modevaror eller andra produkter som snabbt tappar i värde kan 
begränsas av en hårdare policy. (Scott, Hagerty & Gerstner, 1998)  
 
Ett annat tillvägagångssätt för att försöka förbättra returprocessen är genom att reducera 
antalet uppkomna returer (Rogers et al, 2002). Detta kan kopplas till det strategiska valet 
gällande inre och yttre effektivitet. Att undvika returer är det enklaste sättet att minska 
returkostnader (Hjort, 2010). Undvikande handlar bland annat om att hantera och 
genomföra produktutveckling och försäljning på ett sådant vis att antal returer minimeras. 
(Rogers et al, 2002) Exempelvis kan detta uppnås genom att ha effektivt framåtflöde med 
korta leveranstider ut till kund, då långa ledtider kan öka risken att en retur uppstår. 
(Kokkinaki et al, 2002) Andra sätt är att höja kvaliteten på produkterna eller att förmedla 
mer korrekt information till kunder innan köp. När det gäller kläder är det bland annat 
information om storlekar och passform som blir viktiga komponenter. (Rogers et al, 2002) 
Det är viktigt att med hjälp av information försöka guida kunder till att köpa rätt produkt 
från början så att de inte behöver ångra och returnera sina köp. (Hjort, 2010)  
 
En annan viktig komponent i att förebygga uppkomsten av returer är att dra nytta av den 
teknikutveckling som skett inom e-handel av kläder. (Tuumainen & Rossi, 2002). Ett exempel 
på ett tekniskt hjälpmedel är en mjukvara som undersöker produkterna i en kundorder och 
ser om artiklarna verkar vara kompatibla. Om kunden till exempel lagt beställning på fem 
stycken klädesplagg i storlek small och ett plagg i extra large kan systemet känna av detta 
och via ett varningsmeddelande uppmärksamma kunden på att en eventuell felbeställning är 
på väg att genomföras. (Kokkinaki et al, 2001) För att kunna guida kunden till rätt köp bör 
även information kring kundens tidigare inköp och returer integreras med varandra. (Hjort, 
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2010) Detta för att kunna göra kunden uppmärksam på tidigare eventuella upprepade 
felköpsorsaker. Att använda 3D, rörliga bilder, tydliga kontraster, produktinformation och 
skarpa zoomningsfunktioner vilket möjliggör noggrannare detaljgranskning kan motverka 
felköp och öka kundens upplevelse. Andra sätt att hjälpa kunder att köpa rätt produkt från 
början är genom att använda sig av rekommendationer och kundrecensioner. (Lawler & 
Joseph, 2006) Ett annat sätt att undvika felköp är att kunder kan skriva in sina mått på 
hemsidan och på så sätt få information om vilken storlek som skulle passa (Tuumainen & 
Rossi, 2002). Att informationen presenteras på Internet leder till att uppdateringar och 
ändringar enkelt kan göras samt till att information kan vara relativt omfattande utan att det 
leder till höga kostnader. Dessutom kan information tillhandahållas genom både text, ljud 
och bild. (Axelsson & Agndahl, 2005) 

3.3.1.4  Möjligheter 

Genom att använda sig av de hjälpmedel och förbättringsåtgärder som diskuterats ovan kan 
en rad möjligheter urskiljas och fördelar uppnås före returer inkommit. Att redan innan 
returer uppstår arbeta med att försöka undvika returer kan leda till att kostnader för 
returprocessen minskas samtidigt som kundnöjdhet kan bibehållas eller ofta också till och 
med ökas. (Hjort, 2010) Detta genom att returflödet blir mindre samtidigt som kunder får 
bättre information från början vilket leder till att de får en mer korrekt uppfattning av 
produkten och ej behöver bli missnöjda. Att lyckas minska kostnader samtidigt som en hög 
nivå av kundnöjdhet kan hållas är mycket positivt och önskvärt.  
 
Att utarbeta lämpliga returpolicies kan även det vara en faktor som kan bidra med fördelar. 
Vad gäller returpolicies vid e-handel förväntar sig många kunder liberala policies som 
försäkring mot negativa upplevelser och felaktiga köp (Mollenkopf et al, 2007a). En givmild 
returpolicy kan minska osäkerheten innan ett köp, då kunder kan lämna tillbaka varor om de 
inte är nöjda. Detta kan leda till långsiktiga fördelar i form av ökad försäljning och lojala 
återkommande kunder. (Kang & Johnson, 2009) En tydlig returpolicy kan även det öka 
kundtillfredsställelse, då kunder vet vilka regler som gäller och litar på leverantören, och på 
så sätt kan intäkter ökas genom framtida försäljning (Vitasek, Manrodt & Murphy, 2006). 
Dock är det inte bara viktigt hur policyn ser ut, utan även hur den kommuniceras (Clark, 
2000). Genom returpolicies och kommunikation har företag en stor möjlighet att omvandla 
en kund med problem till en lojal kund, vilket som tidigare nämnts har många fördelar. 
(Vitasek, Manrodt & Murphy, 2006) En annan viktig del just gällande kommunikation mellan 
kund och företag är hur ett företags hemsida ser ut. Då hemsidor i stort sett är e-
handelföretags enda gränssnitt ut mot kund och det som sammankopplar kunder och 
leverantörer kan en genomtänkt utformning av dessa påverka kunders uppfattning om 
företag gällande exempelvis service, risk, pris och produkt på ett positivt sätt (Lawler & 
Joseph, 2006), vilket kan leda till ökad lönsamhet. Andra användningsområden för företags 
hemsidor kan vara att det ger möjlighet att samla information om kommande returflöden. 
Detta gör att bättre planering kan genomföras och att kostnader kan reduceras (Zheng, 
Zheng & Liu, 2005). 

3.3.2  Under returhantering  

3.3.2.1  Ingående aktiviteter 

Processen under returhantering handlar om att hantera individuella enheter som kommer in 
till företaget från kunder (Zheng, Zheng & Liu, 2005). När en retur inkommit är första steget 
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Figur 14: Ingående aktiviteter under returhantering  

att öppna paketet och kontrollera att innehållet stämmer överens med uppgifter på 
retursedel och överensstämmer med produktbeskrivning. Sedan inspekteras varans skick 
(Kokkinaki et al, 2001). Vad gäller returer av icke defekta klädesplagg inom e-handel kan 
varors skick delas in i att antingen vara acceptabla som de är eller så kräver de bearbetning 
(Stuart, Bonawi-tan & Loehr, 2005). Efter denna inspektion separeras produkter utifrån olika 
kriterier (Kokkinaki et al, 2001), det vill säga att åtgärdskanal väljs utifrån produkters skick. 
Med åtgärdskanal menas här hur produkter ska hanteras härnäst (Rogers et al, 2002), vilket 
bör baseras på var produkten kan återgenerera mest värde (Zheng, Zheng & Liu, 2005). Vad 
gäller returer av icke defekta produkter inom e-handel av kläder är återsäljning det mest 
aktuella alternativet. Detta då det ej är något fysiskt fel på varan utan den direkt kan säljas 
vidare utan större bearbetning. (Vitasek, Manrodt & Murphy, 2006) Dock kan det krävas att 
produkten, för att se ut som ny, behöver någon form av behandling innan den läggs in i 
lagret igen (Kokkinaki et al, 2001). Exempel på sådan behandling kan vara strykning, tvätt 
eller ommärkning (Tibben-Lembke & Rogers, 2002). Efter att produkten sedan antingen 
direkt lagts i lager eller först genomgått någon form av behandling bör lagersaldo 
uppdateras så att produkten blir tillgänglig för ny kund att köpa (de Koster, de Brito & van de 
Vendel, 2001). Den sista aktiviteten i returhanteringsprocessen är sedan att hantera den 
ekonomiska aspekten av en retur och besluta om kunden har rätt att bli återbetald eller ej 
(Rogers, 2002). Följande figur ämnar illustrera de aktiviteter som ingår i själva hanteringen 
av en retur, efter att den inkommit till ett företag.  
 

 
 

3.3.2.2  Svårigheter 

En svårighet under returhantering är att effektivt styra produkter från den position där de ej 
längre är önskade till dit de kan generera mest värde (Zheng, Zheng & Liu, 2005). För att få 
produkter att hamna rätt måste ett val angående åtgärdskanal göras. Detta val handlar om 
att besluta om vad som ska göras med en produkt när denna har returnerats till företaget. 
(Rogers et al, 2002) Ett annat problem inom hanteringsprocessen är att cykeltider för 
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returhantering ofta är långa (Rogers & Tibben-Lembke, 1998). Det traditionella logistikflödet 
är ofta optimerat och effektivt medan returlogistik vanligtvis hanteras manuellt, vilket leder 
till låg effektivitet och långsam hantering (Xu & Jiang, 2009). När en retur inkommit till en 
leverantör kan produkter ligga i dagar, veckor eller till och med månader i väntan på att bli 
utvärderade, vilket är negativt bland annat ur kostnadssynpunkt (Vitasek, Manrodt & 
Murphy, 2006), då produkten hinner dra till sig höga kostnader (Rogers et al, 2002). Det kan 
alltså ta lång tid innan returen hanteras och när hantering väl sker görs inte alltid detta på 
ett standardiserat sätt utan varierar från fall till fall (Vitasek, Manrodt & Murphy, 2006). 
Denna problematik försvåras av att det inte omgående finns någon ny kund till en 
returnerad vara som skyndar på flödet och pressar leverantören. Denna långsamma 
hantering kan vara extra negativ när hanteringen gäller modevaror, då dessa om de ej 
snabbt kommer ut på marknaden igen kan hinna bli omoderna och osäljbara. (Tibben-
Lembke & Rogers, 2002) 
 
Att hantera stora returflöden kan leda till höga kostnader (Tibben-Lembke & Rogers, 2002). 
En viktig insikt är att den kostnad som uppstår vid returer egentligen betalas av och påverkar 
alla kunder, även de som ej returnerar varor (Hjort, 2010). Höga kostnader kan uppstå då 
hanteringsaktiviteter så som inspektion och kontroll kan vara arbetskraftsintensiva och 
tidskonsumerande (Vitasek, Manrodt & Murphy, 2006). Detta kan förstärkas av faktorer så 
som att returer kan komma i öppnad eller trasig originalförpackning om den ens kommer i 
rätt förpackning. Kommer produkter ej i originalförpackning kan det vara svårt att identifiera 
varorna. (Tibben-Lembke & Rogers, 2002) Problem med att identifiera returer påverkas 
också av att det ofta ej finns streckkoder på paketen. Faktorer som tyder på att en 
returhanteringsprocess är ineffektiv kan vara att returer inkommer fortare än de hinner 
hanteras och att ett stort lager av returnerade varor hålls samt att det förekommer många 
oidentifierade eller oacceptabla returer. (Rogers & Tibben-Lembke, 1998) 
 
Ett ofta förekommande problem för företag är att hitta bra informationssystem anpassade 
för returlogistik (Zheng, Zheng & Liu, 2005). Informationssystem utformade för att aktivt 
stödja returflöden och hantering finns det ej så många exempel av, då detta ofta ej är 
prioriterat (Rogers & Tibben-Lembke, 1998). De traditionella informationssystem som finns 
tillgängliga saknar ofta de funktioner som krävs för att styra och hantera en 
returhanteringsprocess, då det i returflödet kan ingå andra aktiviteter än vad det gör i 
logistiken nedströms. Att returprocessen är svårplanerad, osäker samt sträcker sig över flera 
företagsfunktioner leder till stor komplexitet och detta gör bland annat att det också krävs 
flexibla informationssystem. (Zheng, Zheng & Liu, 2005) Dessutom krävs flexibilitet på grund 
av att det inom returer tenderar finnas många undantag och varianter av returer vilket leder 
till att det blir svårt att använda automatiserade och standardiserade system under 
hantering (Rogers & Tibben-Lembke, 1998). Andra problem kopplade till bristande 
informationssystem är att produkter i returflöden är svåra att följa och spåra (Tibben-
Lembke & Rogers, 2002) samt att det kan vara svårt att ha kunskap kring om en returnerad 
produkt är efterfrågad av en annan kund (Stuart, Bonawi-tan & Loehr, 2005). Två av de 
största hindren mot att ha en effektiv returprocess är just avsaknaden av bra 
informationssystem och bristande kunskap angående hur viktig returlogistik är (Tibben-
Lembke & Rogers, 2002). 
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3.3.2.3  Hjälpmedel och förbättringsåtgärder 

För att kunna effektivisera själva returhanteringsprocessen, alltså fokusera på den inre 
effektiviteten, finns en rad hjälpmedel att tillgå. Att ha fastställda och genomtänkta rutiner 
och regler för hur produkter ska klassificeras för vidare hanteringsåtgärd och att personal 
snabbt kan identifiera var returens nästa destination finns är en del som är viktig för att 
kunna ha en effektiv hanteringsprocess (Rogers et al, 2002). Det kan även vara positivt att 
prioritera hantering av inkomna returer, exempelvis utefter värde eller popularitet (Cullen, 
Bernon & Gorst, 2010). När åtgärdskanal valts är det också viktigt att rätt material finns 
tillgängligt på rätt arbetsstation (Vitasek, Manrodt & Murphy, 2006). Ett enkelt system som 
kan användas vid hantering av returer är att använda olikfärgade klisterlappar vid 
mottagning av produkter som returnerats och märka dessa med olika färger utifrån vad 
vidare hanteringskanal bör vara (Rogers & Tibben-Lembke, 1998). Ett annat exempel på ett 
verktyg företag kan använda för att effektivisera returflöden är att erbjuda finansiella 
fördelar för de kunder som följer det optimala returalternativet och för dem som använder 
exempelvis förtrycka returformulär från leverantören. (Rogers & Tibben-Lembke, 1998) 
Genom att till kund, redan vid originalbeställning, skicka med etiketter anpassade för returer 
som kan sättas på eventuellt returpaket kan dessa produkter lättare skiljas från andra i 
företagets verksamhet när de inkommer. (Vitasek, Manrodt & Murphy, 2006).  
 
Flöden av information kan ses vara minst lika viktigt som flöden av gods gällande 
returhantering (Zheng, Zheng & Liu, 2005). För att kunna samla relevant information och ha 
en effektiv returhanteringsprocess är det viktigt med bra informationssystem (Rogers & 
Tibben-Lembke, 1998). Dessa är nyckeln till att kunna hantera koordinationsproblem 
effektivt samt för att kunna öka synligheten i hanteringsprocessen (Zheng, Zheng & Liu, 
2005). Streckkoder som kan skannas av för att minimera hantering och göra flödet mer 
strömlinjeformat (Vitasek, Manrodt & Murphy, 2006) är ett enkelt hjälpmedel för att spåra 
produkter samt för att samla in och dela information. Produkters sammansättning, 
produkters kvalitet och hur produkter bör hanteras kan vara exempel på information som 
kan samlas in. (Zheng, Zheng & Liu, 2005)  

3.3.2.4  Möjligheter 

Att arbeta med att förbättra och effektivisera själva returhanteringsprocessen kan bidra med 
en rad fördelar och möjligheter. Genom att ha ett effektivt returhanteringssystem kan en dyr 
och komplex process omvandlas till ett konkurrensmedel. (Zheng, Zheng & Liu, 2005) Att 
hantera returer effektivt och ha en genomtänkt rutin för detta område kan vara ett sätt att 
hantera kundrelationer och bygga kundlojalitet. När en kund returnerar en vara är detta ett 
bra tillfälle för leverantören att öka den servicenivå kunden upplever. Till exempel kan 
företag genom att effektivisera processen se till att kunder snabbt blir återbetalade vilket 
kan öka kundnöjdheten (Mollenkopf et al, 2007a).  
 
Effektiv returhantering kan också leda till reducerade kostnader bland annat för kundservice, 
frakt, hantering och kostnader relaterade till kvalitetsproblem (Rogers et al, 2002). En del i 
en effektiviserad process är som nämnts att använda sig av streckkoder. Genom denna 
användning kan exempelvis lagersaldon snabbare och mer korrekt uppdateras vilket gör att 
en returnerad produkt tidigare blir tillgänglig för andra kunder och snabbt kan generera nya 
intäkter (Vitasek, Manrodt & Murphy, 2006). Då företag ofta har små vinstmarginaler på 
många produkter kan en förbättrad hantering av returer och en snabb process där produkter 
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Figur 15: Ingående aktiviteter uppföljning 

direkt kan säljas vidare ha en betydande inverkan på företags resultat (Cullen, Bernon & 
Gorst, 2010). Att snabbt kunna sälja vidare en produkt innebär ofta att produkten ej hinner 
bli omodern vilket leder till att den ej behöver säljas till reducerat pris (Rogers et al, 2002). 

3.3.3  Uppföljning 

3.3.3.1  Ingående aktiviteter 

När en retur har hanterats och kunden är återbetald bör företag försöka använda den 
information som finns tillgänglig efter returen för att kunna mäta och utvärdera sina 
prestationer (Cullen, Bernon & Gorst, 2010). Detta är ett mycket viktigt steg för att få insikt 
om hur företag faktiskt presterar, vilka områden som kan ses som kritiska samt var 
förbättringsåtgärder och resurser bör sättas in (Rogers et al, 2002). Följande figur visar vilka 
aktiviteter som kan ingå i returprocessen efter returen är hanterad. 
 

3.3.3.2  Svårigheter 

Svårigheter förknippade med processen efter att returer är hanterade hör främst samman 
med frågor kring kostnadsutvärdering och informationsanalys. En svårighet gällande 
kostnadsutvärdering är att lyckas identifiera alla de kostnader som returer för med sig 
(Tibben-Lembke & Rogers, 2002). Det är inte alltid det finns kunskap i företag om hur 
returprocessen är utformad och inte då heller kring vilka kostnader returer kan generera 
(Rogers & Tibben-Lembke, 1998). Även om det går att identifiera vilka aktiviteter som 
genererar kostnader kan det ändå vara svårt att uppskatta hur stora dessa kostnader faktiskt 
är (Tibben-Lembke & Rogers, 2002).  
 
Vad gäller svårigheter kring insamling och analys av annan information gäller detta främst 
insamlandet av information kring returorsaker, alltså anledningar till varför kunder 
returnerar varor. Denna data kan samlas in genom att företag skickar med 
returorsaksformulär ut till kund vid köp av produkter. Ett problem här kan vara att kunder ej 
anser att rätt anledning för returorsak finns angivna som alternativ på formulären (Hjort, 
2010). Vid utformning av dessa returorsaksalternativt kan det vara problematiskt att ta fram 
alternativ som varken är för detaljerade eller för öppna. Är svarsalternativen för snäva kan 
det exkludera vissa kunders returorsaker och de tvingas välja ett alternativ de egentligen de 
ej anser stämma överens med den riktiga returorsaken. Är alternativen istället för vida kan 
det vara svårt för företaget att kunna dra någon nytta av informationen som ges. (Florin et 
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al, 2007) Om ett företag har bristfällig insamling av orsaksdata kan detta leda till okunskap 
om varför returer uppstår, vilket också kan leda till ökade kostnader och svårigheter att 
minska returflöden framöver (Rogers & Tibben-Lembke, 1998). 

3.3.3.3  Hjälpmedel och förbättringsåtgärder 

Då returflöden inom e-handel av kläder tenderar att vara höga (Kokkinaki et al, 2001) är det 
av stor vikt att vara medveten om vilka kostnader som genereras av detta samt vilka resurser 
som krävts. För att se de verkliga kostnaderna för returer bör en totalkostnadsstrategi 
användas. Alla kostnader förknippade med returer måste alltså uppmärksammas för att få 
insikt om vad olika returer faktiskt kostar (Cullen, Bernon & Gorst, 2010), inklusive 
exempelvis frakt-, hanterings- och administrativa kostnader.  
 
För att kunna påverka en kunds beteende krävs en insikt i om varför kunder beter sig som de 
gör. Tidigare, när antal produktvarianter var lägre, räckte det vanligtvis med en ytligare 
kunskap om kunders köpbeteende. Nu kan det dock krävas en djupare insikt samt att nya 
sorters frågor ställs, alternativt att de ställs på nytt sätt (Florin et al, 2007), exempelvis via 
Internet. (Rogers & Tibben-Lembke, 1998). Att få kunder att ange orsaker till varför returer 
uppstått kan hjälpa företag att i framtiden kunna minska antal returer. Företag kan använda 
förtryckta formulär med orsakskoder som skickas ut till kunder där anledning till att varan 
returneras kan fyllas i. (Hjort, 2010) Returorsaksalternativ bör då vara utformade så att de 
kan leda fram till både specifika och till uttömmande svar för att kunna bidra med nytta för 
företag (Florin et al, 2007).  
 
Ett annat hjälpmedel som är användbart för uppföljning är informationssystem. Genom 
dessa kan företag samla mer information om returlogistikprocessen och om varför returer 
uppstått. (Rogers & Tibben-Lembke, 1998) För att kunna samla in och spara relevant 
information för analys är det viktigt att med hjälp av informationssystem skapa egna 
databaser om kunder, produkter och returer för på så sätt kunna fatta bättre beslut för att 
minska risken framtida returer. (Kokkinaki et al, 2001) Företag kan genom dessa databaser 
koppla ihop returanledningar med returkostnader, för att se vilka typer av returer som är 
mest kostsamma. Dessa databaser kan även vara till hjälp för att exempelvis uppmärksamma 
om en kunds returmönster avviker från det normala. (Kang & Johnson, 2009) 

3.3.3.4  Möjligheter  

Genom att ha en öppenhet kring de kostnader returer genererar samt medvetenhet kring 
området kan företag förbättra sina processer och då också förbättra sitt slutresultat, sina 
prestationer och sin erbjudna kundservice. (Cullen, Bernon & Gorst, 2010) Det är inte bara 
returprocessen som kan dra nytta av dessa kunskaper utan även framåtflödet kan finjusteras 
utifrån information kring returer, genom att samma fel kan undvikas från att uppstå igen 
(Zheng, Zheng & Liu, 2005). Om system för returhantering som möjliggör att returer kan 
spåras, mätas och utvärderas används är detta alltså en stor fördel då förbättringspotential 
lättare kan identifieras. (Rogers & Tibben-Lembke, 1998) Genom kunskap kring 
kundbeteenden och varför kunder returnerar varor kan företag få förståelse kring varför 
kunder returnerar och arbeta med att motverka detta i framtiden (Rogers et al, 2002). Att få 
denna insikt om returorsaker kan göra att företag blir mer uppmärksamma på vilka problem 
kunder har med företagets produkter. Utifrån denna kunskap kan bättre information på 
hemsidan tillhandahållas. Visar insamlade returorsaksformulär exempelvis att många kunder 
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Figur 16: Återkoppling efter utvärdering och analys 

returnerar på grund av storleksproblem kanske måttabeller och liknande bör ses över. Är det 
istället så att kunder upplever att produkter ej överensstämmer med deras förväntningar 
som är en stor returorsak kan bättre bilder, zoomningsfunktioner eller färgåtergivning vara 
aktuellt att lägga resurser på. Dessa förbättringsåtgärder kan återkopplas till det första 
steget i den för arbetet framtagna processmodellen, där kunden får information kring 
produkter. Utvärdering kring ett företags prestationer kan också bidra med förbättringar 
kring själva returhanteringsprocessen.  
 

 
 

 
 

3.4  Sammanfattning av teori 
Det finns en mängd olika områden inom returlogistik, inom vilka förbättringar kan göras. Det 
är viktigt att arbeta med att effektivisera själva returhanteringsprocessen, att fokusera på att 
minska och undvika returer, att utnyttja informationssystem som stöd och att ha en 
utvärderingsmekanism där både kostnader och prestationer kan mätas (Cullen, Bernon & 
Gorst, 2010).  
 
Att fokusera på förbättringar gällande den inre effektiviteten kan bidra med att kostnader 
kan reduceras genom snabbare och mer kostnadseffektiv hantering. Genom att processen 
snabbas upp samtidigt som flödet tillåts vara stort kan kundvärde och lojalitet bibehållas 
eller till och med ökas, då kunder uppfattar det enkelt att returnera varor. Fokuseras istället 
på den yttre effektiviteten kan kostnader minskas genom att flödet av returer blir mindre 
och kräver mindre resurser för hantering. Kundvärdet kan ökas genom att bättre information 
erbjuds före köp, vilket också är en stor bidragande faktor till att returnivåerna minskas. 
Kombinationen av att både fokusera på den inre och den yttre effektiviteten kan leda till 
samtliga dessa fördelar. Det blir ett mindre flöde att hantera samtidigt som det hanteras 
effektivt och kunder blir nöjda genom bättre information före köp, tillåtande returpolicy 
samt snabb returhantering. 
 
Nedan presenteras tre tabeller som sammanfattar de svårigheter, hjälpmedel och 
förbättringsåtgärder samt de möjligheter som kan förekomma och uppnås före, under och 
efter returhantering. 
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Tabell 2: Sammanfattning svårigheter med returer inom e-handel av kläder, skapad utifrån teoretisk referensram 

 
 
 

Svårigheter 

Före retur inkommer Svårt att prognostisera och planera 

Problematik kring utformning av returpolicies 

Tekniska svårigheter att presentera produkter 

Under returhantering Svårt att standardisera  

Problematiskt att välja åtgärdskanal 

Långa cykeltider 

Brist på stödjande informationssystem 

Höga kostnader 

Uppföljning 
 

Svårt att utvärdera kostnader och att härleda dessa rätt 

Svårigheter i att samla information om returorsaker 
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Tabell 3: Sammanfattning hjälpmedel och förbättringsåtgärder samt checklista, skapad utifrån teoretisk referensram och 
Cullen, Bernon & Gorst 2010  

 Hjälpmedel, förbättringsåtgärder och checklista 

Före retur 
inkommer 

Tidig informationsinsamling och planering 

 Informationssystem används som kan användas för att upptäcka trender i returnivåer 
och som stödjer prognostisering 

 När det är möjligt används leveransavisering så att inkommande returer på förhand är 
kända  

Samarbete mellan funktioner 

 Kampanjers inverkan på returnivåer tas hänsyn till 
Undvikande av returer 

 Nya produkter inspekteras innan lansering för att ge rätt produktinformation 

 Godkännande av returer är överensstämmande med uttalad returpolicy 
Utformning av returpolicies 

 Returpolicies är lätta att förstå och inkluderar alla tänkbara situationer 

 Där det är lämpligt är returpolicies utformade för att försöka reducera antalet returer 

 Returpolicies är anpassade för skillnader i olika segment av produkter 
 

Under 
retur-
hantering 

Fastställda rutiner 

 Det finns en processkarta framtagen för returprocessen, för att kunna identifiera och 
minimera icke värdeskapande aktiviteter 

 Returer hanteras inom en rimlig tid för att inte tappa värde och dra på sig kostnader 

 Returer hanteras efter prioritering  

 Rutiner för att lätt kunna identifiera returer finns 
Användning av hanteringskoder 

 Klara rutiner för klassificering av returer finns och åtgärdskanaler är tydligt definierade 
Utnyttja tekniska hjälpmedel 

 Informationssystem som kan kontrollera om returen inkommit i sin helhet används 

 Informationssystem som uppdaterar lagersaldo i realtid används  

 Informationssystem används som stödjer automatisering av återbetalning till kund 
 

Uppföljning 
 

Kostnadsmätning 

 De totala kostnaderna förknippade med returer mäts 

 De totala kostnaderna förknippade med returer allokeras till respektive returorsak 

 Kostnader visas/uttalas öppet för att förbättra prestationer 

 Kostnader och fördelar med att ha en givmild returpolicy mäts 

 Kostnaden för att lagerhålla returer mäts 

 Kostnaden för bearbetning av returnerade produkter för att kunna sälja dem igen mäts 

 Informationssystem används som kan spåra och spara kostnader associerade med 
returhantering 

Användning av information kring returorsaker 

 Det finns standardorsaker utformade i form av returorsakskoder för kund att fylla i vid 
retur  

 Grundorsaker till returer är känt och används för att reducera returnivåer 
Kunddatabaser 

 Databaser som sparar information om kunder och returer finns 
Prestationsmätning 

 Prestationsmått som överensstämmer med vald strategi används 

 Tid för hantering mäts 
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Tabell 4: Sammanfattning möjligheter med returer inom e-handel av kläder, skapad utifrån teoretisk 
referensram  

 
 

Möjligheter 

Före retur inkommer Reducerade kostnader 

Ökade intäkter 

Ökad kundnöjdhet och lojalitet 

Reducerat returflöde 

Under returhantering Ökad konkurrenskraft 

Ökad kundservice och lojalitet 

Reducerade kostnader 

Effektivt flöde 

Uppföljning 
 

Framtida förbättringar 
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Tabell 5: Sammanfattning intervjuföretag  

4.  EMPIRI 
 
Nedanstående avsnitt ämnar presentera den empiri som inhämtats för att, tillsammans med 
den teoretiska referensramen, svara på de tre forskningsfrågor rapporten bygger på. Dessa 
fakta har samlats in genom att semistrukturerade intervjuer genomförts på sex stycken 
företag vars verksamheter innefattar e-handel av kläder. Intervjufrågorna står att finna i 
bilaga ett. Alla berörda företag är baserade i Sverige – två stycken i Borås, ett i Herrljunga, 
ett i Kalmar och två i Stockholmsområdet. Antal anställda på dessa företag varierade mellan 
tre stycken och tvåhundra stycken. Inget av företagen har butiker på fler än två orter i 
Sverige och tre av företagen bedriver endast e-handel. Fallföretagen har varit verksamma 
inom e-handel mellan ett halvår och upp till drygt fem år. Följande avsnitt är indelat 
företagsvis och följer strukturen från den teoretiska referensramen. Varje fallföretags empiri 
inleds med en företagspresentation. Därefter behandlas frågor rörande strategisk syn på 
returer och sedan berörs returprocessens tre faser vilka som tidigare nämnts är före retur 
inkommer, under returhantering samt uppföljning. Till sist tas frågor rörande svårigheter och 
möjligheter med returer upp. Efter avsnitten kring varje fallföretag följer en sammanställning 
över funktioner som företagen använder på sina hemsidor samt en avslutande 
sammanfattning. Den största delen av empiri inhämtades under ett intervjutillfälle med 
respektive företag, vilket nämns närmare under varje fallföretags sektion. Om information 
inhämtats efter detta tillfälle framkommer detta genom efterföljande referenser. All 
information om respektive företag har inhämtats av samma intervjuperson på företagen. 
Kompletterande information har framkommit via mailkontakt. Nedan visas en 
sammanfattande tabell över de företag som ingår i studien.  
 

 
Företag 

Storlek*  
Antal städer där 
fysiska butiker 
finns i Sverige 

 
Utvecklats 

från 
postorder 

 
E-handel 
sedan år 

Mikroföretag 
< 10 anställda 

Litet 
företag 
10 – 50 

anställda 

Medelstort 
företag 
50 – 250 
anställda 

Acne studios   X 2 Nej 2007 

Ateljé 
Margaretha 

  X 1 Ja 2007 

Care of Carl X   0 Nej 2010 

Outnet  X  0 Nej 2005 

Sportamore  X  0 Nej 2010 

Stayhard  X  2 Nej 2006 

* Definition enligt EU-lagstiftningen (2007)  

 

4.1  Acne studios 

4.1.1  Företagspresentation 

Varumärket Acne grundades 1997 och har idag utvecklats till att bestå av ett antal olika 
företag med olika affärsområden, varav en del är Acne Studios som säljer kläder. E-
handelsbutiken har varit öppen sedan 2007 och kompletterades till de egna butiker och de 
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återförsäljare som fanns. I Sverige har Acne Studios egna klädbutiker i Stockholm och 
Göteborg och det är även i Stockholm det egna lagret finns och där all logistikverksamhet 
sköts. Totalt arbetar cirka 200 personer i företaget. Vid försäljning inom Sverige har 
företaget en ledtid ut till kund på cirka en till tre dagar. Följande empiriska material är 
inhämtat från en intervju med Acne Studios e-handelsansvarig Rikard Frost på plats på 
företag 2011-04-08.  

4.1.2  Strategisk syn 

Vad gäller det strategiska valet angående effektivisering av befintligt returflöde och/eller 
undvikande av att returer uppstår arbetar Acne Studios med båda delarna. Genom att hela 
tiden försöka göra små förbättringar i den interna hanteringen effektiviseras processen 
löpande. Acne Studios vill ha så få returer som möjligt men samtidigt är de medvetna om att 
kunder tycker att det är tryggt att kunna skicka tillbaka produkter och om denna möjlighet 
inte funnits kanske kunder inte handlat alls. För att försöka undvika att returer uppkommer 
försöker företaget ha tydliga bilder och bra beskrivningar av plaggen på hemsidan för att 
kunder som handlar i så stor utsträckning som möjligt vet vad de har köpt. Företaget 
försöker inte heller göra det jobbigt eller omständigt för kunder att returnera utan detta ska 
vara så enkelt som möjligt. Något som intervjupersonen tror kommer att utvecklas mer i 
framtiden är att fler mått och fler olika sätt att visualisera plaggen kommer utvecklas och 
krävas. Företaget har inte någon nedskriven rutin för hur returhantering ska genomföras.  

4.1.3  Före retur inkommer 

När en kund vill skicka in en retur till Acne Studios behöver de ej informera om detta i 
förväg. Företaget uppmanar dock kunderna att gärna maila och berätta att de är på väg att 
returnera ett plagg. Acne Studios gör inga prognoser över framtida förväntade returnivåer.   
 
Företaget skickar till kunder i Sverige med förbetalda returfraktsedlar så att kunden kan 
klistra på en lapp med förtryckt adress på paketet. Detta gör att kunden slipper betala 
fraktkostnaden. Acne Studios vill att kunder ska känna att de kan och vågar beställa hem 
plagg och prova dessa utan risk för att extra kostnader uppstår. Detta är dock inget som 
aktivt marknadsförs men det informeras om detta på hemsidan. Den generella regeln kring 
returrättsperioden är 14 dagar efter att kunden tagit emot paketet. Regeln säger även att 
returer efter denna tidsgräns accepteras men då får kunden istället ett tillgodokvitto och ej 
pengar tillbaka. Dock säger intervjupersonen att företaget är ganska snälla och accepterar 
och återbetalar ofta även om gränsen är passerad. Viktigast är ändå att kunden är nöjd. Vid 
utformning av returpolicyn undersöktes Konsumentköplagen och hur konkurrenter utformat 
sina regler. Företaget ser på returpolicies både som ett sätt att begränsa antalet returer och 
ett sätt att erbjuda kunder en service och vill genom sin returpolicy försöka minska de 
orosmoment och risker kunder kan förknippa med att handla på Internet. De ser det även 
som viktigt att informera tydligt om vilka regler som gäller och det ska vara lätt att ta reda på 
denna information. Exempelvis kan kunder på hemsidan klicka sig vidare från en produktsida 
till information om returer. Samma returpolicy gäller för alla kunder och alla produkter med 
undantag för badkläder och underkläder som ej får provas. När nya plagg lanseras på 
hemsidan mäts inte dessa innan vilket till viss del beror på att företaget har en egen 
mönster- och konstruktionsavdelning men också på att det skulle vara för tidskrävande. 
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4.1.4  Under returhantering 

Returhanteringsprocessen startar när en retur inkommer till Acne Studios lager. När den 
inkommit läggs den på hög och behandlas när personal har tid över. Det finns som nämnts 
ingen nedskriver rutin för hur returhantering ska ske och det finns inte heller någon personal 
som endast hanterar returer, utan detta görs av de i lagerpersonalen som har tid över och 
returer prioriteras i andra hand. Viktigast är att packa beställda order och få iväg dessa. 
Hanteringen av returer sker några gånger i veckan och det första som görs är att 
returpaketen öppnas och personalen undersöker om plaggen är hela och oanvända. Sedan 
hanteras returen i företagets e-handelssystem och kunden återbetalas. Från detta system 
hämtas all information om returen och också företagets affärssystem hämtar information 
från detta e-handelssystem. I detta steg uppdateras lagersaldot. Efter detta plastas plagget 
åter in och läggs på pall och någon annan tar hand om den vidare hanteringen och lägger 
produkterna på rätt plockplats så att de finns tillgängliga att leverera igen. Hela denna 
process tar cirka en vecka eller mer och företaget arbetar med att kunna få ner denna tid. 
Inkomna returer prioriteras inte på något speciellt vis generellt men det kan ske att vissa 
kunder prioriteras om exempelvis kundtjänst varit i kontakt med någon specifik kund som 
gör att dennas hantering måste gå före. För att underlätta returhanteringen skickar Acne 
Studios med ett returunderlag ut till kund där vad som skickas tillbaka, varför detta sker och 
vad kunden vill ha för typ av ersättning kan fyllas i. 
 
Företaget håller på att utveckla och börja använda ett RMA-system där kunder själva kan 
anmäla sina returer på förhand via Internet. Detta system är mer avancerat och mer 
automatiserat än det system som används idag, vilka är e-handelssystemet Magento och 
affärssystemet GARP (2011-05-09). I det nya systemet kommer även prognoser kunna göras. 
Att ha ett sådant system kan vara komplicerat då det inom returer kan finnas många 
undantag. Eventuellt ska systemet innehålla att kunder som skickar tillbaka plagg kan ange 
returpaketens trackingnummer vilket gör att företaget då i förväg kan se när de kan förvänta 
sig att returen inkommer. Streckkoder används idag inte för att hantera returer. 

4.1.5  Uppföljning 

Vad gäller uppföljning sparar företaget alla returunderlag och går ibland igenom dessa. Detta 
sker då ej digitalt, men det skulle om det användes kunna effektivisera hanteringen. 
Företaget använder sig av ett antal orsakskoder. I början var dessa cirka 20 stycken men 
företaget insåg att en kund aldrig skulle sätta sig in i alla dessa och nu används cirka åtta 
stycken. Om ett returorsaksmönster gällande ett plagg upptäcks skulle detta kunna bidra till 
uppdaterad information på hemsidan men det görs ej i dagsläget. Dock försöker företaget 
föra anteckningar om plaggen vid fotografering för att kunna tillhandahålla bra information.  
 
Gällande information kring returer kan företaget ta fram statistik angående hur stora delar 
som är reklamationer men det går ej att ta reda på hur stor del varje returanledning av icke 
defekta plagg står för men företaget vet att nivåerna vanligtvis ligger på cirka 25 % av värdet 
av de utskickade produkterna. Dock skiljer sig returantalet stort från vecka till vecka. 
Intervjupersonen berättar att företaget ibland kan bli överraskade av att det inkommer 
väldigt mycket returer under en period men att det sedan kan vara ett uppehåll ett tag. Vad 
gäller kostnadsuppföljning mäter företaget vad returer kostar och intervjupersonen berättar 
att det kostar cirka hundra kronor för företaget att hantera en retur. I denna summa ingår ej 
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fraktkostnader utan det är personalkostnader, driftkostnader, lokalhyra med mera som 
ingår. 
 
Information kring vilka kunder som ofta returnerar produkter skulle kunna tas fram då allt 
företaget gör finns i databaser men detta är inget som används. Dock skulle de om de önskar 
kunna ta reda på mer information än de gör, men generellt arbetar företaget inte i så stor 
utsträckning med kundanalyser. Företaget vet dock att det är en stor andel kunder som 
köper flera storlekar av samma plagg och skickar tillbaka de som inte passar. Detta ses 
emellertid inte som något problem då kunden annars kanske inte hade handlat alls 
alternativt att företaget hade behövt skicka ut en ny storlek vilket leder till att två frakter ut 
till kund måste betalas.  

4.1.6  Svårigheter och möjligheter 

En svårighet med returer menar intervjupersonen är att returer tar lång tid och att det tar 
tid att få ut produkterna på hyllan igen. Detta genererar höga kostnader och företaget skulle 
vilja effektivisera processen så att den blir kortare och tar mindre tid. Generellt sett ökar 
andelen returer och kunder vänjer sig vid att skicka tillbaka produkter. Möjligheter företaget 
ser med att hantera returer är det faktum att kunder kan returnera plagg är ett sätt att få 
sina produkter sålda. Det är en service kunden erbjuds. En annan positiv aspekt är att varje 
kontakt med kunden är en möjlighet att hjälpa denna. 

4.2  Ateljé Margaretha  

4.2.1 Företagsbeskrivning 

Ateljé Margaretha grundades för cirka 50 år sedan och består idag av tre olika varumärken 
vilka är Ateljé Margaretha, Linea och Åshild. För denna studie är det framförallt Åshild som 
är av intresse, då detta är det av de tre som utför försäljning av kläder. Företaget är beläget i 
Borås och har i dagsläget cirka 65 anställda. Varumärket Åshild har ägts av företaget sedan 
år 2007 och utvecklades då från enbart postorder till att även tillhandahålla e-handel. 
Leveranstiden för en beställd vara är ut till kund cirka tio dagar. Följande intervju 
genomfördes med Ateljé Margarethas VD Mikael Rosendahl, som även är vice ordförande i 
branschföreningen Svensk Distanshandel. Intervjun genomfördes på plats på företaget 2011-
03-30. 

4.2.2  Strategisk syn 

Vad gäller det strategiska valet mellan att försöka undvika att returer uppstår och/eller att 
effektivisera det befintliga returflödet har företaget historiskt sett försökt att undvika höga 
returflöden och exempelvis inte gjort något extra för att underlätta för kunder att returnera. 
Intervjupersonen berättar dock att synen i branschen har svängt och många företag börjar 
se returer som något positivt. Han är helt övertygad om att en viktigt bit är att kunder ska 
kunna beställa hem flera olika storlekar av ett plagg och prova hemma, likt att ta med flera 
plagg in i provrummet i en butik, och att en förtryckt retursedel skickas med för att 
underlätta retur för kunden. Företaget har dock börjat att även försöka effektivisera flödet, 
då ny personal med nya infallsvinklar har anställts. Ateljé Margaretha har en framtagen rutin 
för hur returhanteringen ska ske.  
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4.2.3  Före retur inkommer 

Företaget får idag inte någon information från kunder på förhand om att returer är på väg in. 
Företaget prognostiserar inte heller förväntat antal returer. Vad gäller regler för vilka returer 
som ska accepteras och inte är grunden att kunden alltid har rätt. Dock finns problem med 
till exempel underkläder då dessa måste slängas om kunden har använt dem och 
intervjupersonen säger att företaget nog behöver bli tuffare på sikt. Ateljé Margaretha har 
en returpolicy som tillåter 14 dagars ångerrätt men de är ofta väldigt generösa och skickar i 
stort sett aldrig tillbaka en retur till kund, utan de godtar den alltid. Returfrakten betalas av 
kunden. Returpolicyn är utvecklad med hänsyn till Konsumentköplagen men inte ännu med 
hänsyn till konkurrenter. Företaget ser returpolicies varken som ett sätt att begränsa 
returflödet eller ett sätt att öka kundservice. Intervjupersonen tror dock att Ateljé 
Margaretha mer kommer från ett begränsningstänk men att de är på väg mot att se det mer 
som ett konkurrensmedel. 
 
Innan nya produkter lanseras kommer en provprodukt in till företaget och utifrån den skrivs 
ett produktunderlag. Produkttexter, storlek på plagget med mera beskrivs. När inleverans av 
den nya produkten sedan sker tas ett exemplar ut och undersöks. För detta finns uppsatta 
rutiner och inleveranspersonal vet att när en leverans av en ny produkt kommer in ska ett 
exemplar tas ut och kontrolleras för att se om plagget stämmer överens med det 
produktunderlag som tidigare skrivits.  

4.2.4  Under returhantering 

Företagets returhanteringsprocess börjar med att en retur inkommer till företagets lager i 
Borås. Inkomna returpaket öppnas och produkterna kontrolleras. Sedan görs allt som rör 
kunden klart, till exempel återbetalning. Efter detta läggs den returnerade produkten för 
bearbetning. Här kan exempelvis plaggen rollas av eller vikas. När behandlade varor är i 
acceptabelt skick läggs de in på lager. För varje retur skrivs en streckkodsetikett ut, som talar 
om vilken lagerplats produkten ska till. När produkten sedan placeras i lager scannas 
returstreckkoden och lagerplatsstreckkoden av för att bekräfta att produkten ligger på sin 
plats. Då uppdateras också lagersaldot. Det tar cirka två till tre dagar innan inkomna returer 
kan behandlas. Vad gäller prioritering av returhantering är det kunden som kan sägas 
prioriteras, inte olika typer av returer, då returer behandlas i den ordning de inkommit. En 
prioritering utifrån vilka plagg det för tillfället är behov av skulle kunna göras men det är 
inget som görs i dagsläget. Dock är det förhållandevis lite jobb med returhantering och det 
tar inte så lång tid att få varor till rätt ställe. Att skicka med en retursedel ut till kund är inte 
något företaget idag gör och de har inte heller på några andra sätt börjat att förenkla för 
kunder att returnera. Företaget använder streckkoder och informationssystem som stöd i sin 
returhanteringsprocess. Informationssystemet Ateljé Margaretha använder heter Harmoney 
och i detta finns en speciell funktion för hantering av returer (2011-04-20).  

4.2.5  Uppföljning 

Företaget använder returorsakskoder som skickas med ut till kund, men dessa är enligt 
intervjupersonen väldigt gammaldags och han säger även att företaget skulle behöva ta tag i 
returorsaksformulären och också behöva hjälp med att bygga om sin returhantering hela 
vägen. Företaget har ett verktyg där information om returer kan sparas, men detta används 
sällan. Då företaget tror att de kommer få större returandelar framöver anses detta bli mer 
viktigt. Information om returorsaker används till viss del och om det exempelvis kommer in 
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många returer med orsakskod ”för liten storlek” så används denna information för att 
justera informationen kring den typen av plagg. Företaget kan få ut listor på leverantörsnivå 
eller på plaggnivå angående mängd returer och kan där även se returer indelade efter orsak. 
Vad gäller uppföljning av kostnader mäter företaget inte idag hur stora kostnader returer 
genererar, men de har en uppfattning om hur stort returflödet är. Vad gäller kläder är 
andelen returer under 20 %. Företaget sparar information kring vilka kunder som returnerar 
varor och viktigt ses speciellt information kring vilka kunder som ej hämtar ut sina paket. 

4.2.6  Svårigheter och möjligheter 

En svårighet gällande returer anser företaget vara att vissa plagg är förstörda när de kommer 
tillbaka. När ett returnerat plagg är provat av en kund och inte längre är rent är det inte 
motiverat, om ens möjligt, för företaget att tvätta det och få det att se ut som nytt. Plaggen 
ska helst bara kunna vikas ihop och läggas in på lager igen. Att rolla av plagget kan vara 
acceptabelt men redan då har det nästan passerat vad som är ekonomiskt försvarbart. Att 
tvätta plagg som smutsats ner är svårt då det syns att plaggen inte längre är nya. Är plagg 
smutsiga när de kommer in till företaget slängs de, dock blir kunden oftast ändå återbetalad. 
Har en och samma kund returnerat trasiga eller smutsiga plagg ett flertal gånger sker ingen 
återbetalning men det är en mycket liten andel kunder som uppvisar detta beteende. 
 
Intervjupersonen ser stora möjligheter med returhantering och tror att detta blir ett 
konkurrensmedel framöver. Att företag marknadsför att de skickar med en förbetald 
retursedel ut till kunder, så de kan beställa hem flera storlekar av ett plagg och prova dem 
hemma och gratis får skicka tillbaka de produkter de inte vill behålla, är en möjlighet. Detta 
måste i så fall testas och analyseras först, för det skulle kunna medföra extrema 
konsekvenser. Plötsligt kommer en stor del av lagret vara ute hos kund. Då kanske till 
exempel en mer begränsad liggtid på uthämtningsställen krävs, annars kommer en stor del 
produkter inte bli sålda när säsongen är över. 

4.3  Care of Carl 

4.3.1 Företagsbeskrivning 

Care of Carl är ett e-handelsföretag baserat i Borås som säljer herrkläder. Företaget 
grundades år 2010 och har idag tre anställda. Care of Carl har inga fysiska butiker, utan all 
försäljning sker via Internet. Företagets leveranstid ut till kund är i normalfallet en vardag så 
en kund som lägger en beställning kan få sin vara dagen efter orderläggning. Den 
genomförda intervjun gjordes på plats på företaget 2011-03-15 och intervjupersonen var 
Henning Källqvist, en av två grundare och delägare i företaget.  

4.3.2  Strategisk syn 

Vad gäller den strategiska synen på returer försöker företaget att undvika att returer 
uppstår. Detta görs exempelvis genom att felleveranser försöker undvikas då minst två olika 
personer noggrant kontrollerar varje plockad order innan utleverans sker. Ett annat exempel 
på att företaget försöker undvika returers uppkomst är att de i vissa fall använder sig av 
angivna returorsaker som underlag för att uppdatera produktinformation i form av texter på 
hemsidan. I början hade företaget mycket problem med returer på grund av färgåtergivning, 
då kunder var besvikna på produkters färger när de levererades. Företaget fotograferade då 
om plaggen och denna anledning till returer sjönk. Om kunder inte är nöjda med passformen 
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på produkterna kan plaggen dubbelkollas och texten på hemsidan kan uppdateras utefter 
detta. Care of Carl har redan från starten arbetat med att förebygga returer med hjälp av 
information till kunder.  
 
Care of Carl erbjuder sina kunder att kostnadsfritt få byta en vara mot en annan. Detta för 
att undvika beteendet att kunder köper hem till exempel tre storlekar av ett och samma 
plagg. Genom att erbjuda kostnadsfria byten försöker företaget förmedla till kunder att de 
ska försöka köpa rätt storlek direkt, eller att de om de inte är nöjda då kostnadsfritt kan byta 
till en annan storlek. Företagets vilja med detta är att kunder inte ska köpa hem flera 
storlekar av samma plagg med inställningen att returnera de som ej passar. Effektivisering av 
det befintliga returflödet sker löpande då företaget är litet och personalen ständigt 
kommunicerar med varandra. Företaget har en rutin nedskriven för hur returhantering ska 
gå till och vilka steg som ska genomföras. 

4.3.3  Före retur inkommer 

Företaget får inte in någon information på förhand om att en retur är på väg och flödet 
prognostiseras inte. Dock ser företaget vissa trender och returnivåerna speglas av 
försäljningsnivåerna. Det inkommer till exempel fler returer på torsdagar då många 
produkter skickas ut på måndagar. Vad gäller kostnad för returfrakt är det enligt företagets 
policy kunden som ska stå för denna. Care of Carl erbjuder 14 dagars ångerrätt men om en 
produkt inkommer exempelvis efter 20 dagar accepteras också denna. En anledning till 
denna utökade acceptans är att tiden för ångerrätten enligt Konsumentköplagen börjar när 
en kund faktiskt hämtar ut ett paket och då måste företaget lägga resurser på att se när 
detta skedde. När returer inkommer över en månad efter utleverans är företaget lite mer 
noggranna angående vilka returer som ska accepteras, men detta är inget stort problem. 
Grundregeln gällande acceptans av returer är väldigt enkel – kan företaget sälja det 
returnerade plagget igen till ny kund godkänns den. När reglerna kring returer utformades 
utgick företaget från Konsumentköplagen samt från hur konkurrenter i branschen utformat 
sina returpolicies. Företaget har samma returpolicies för alla produkter och kunder.  
 
Innan en ny produkt läggs upp på företagets hemsida testar personalen de nya plaggen. 
Detta för att få en uppfattning om hur de är i storlek och passform. Personalen kontrollerar 
om leverantörens produktbeskrivning stämmer och alla produkter mäts för att ta fram en 
måttabell. Efter detta skrivs produktinformation och plagget fotas. Alla plagg fotograferas på 
provdocka, så även detaljer så som exempelvis innerfickor, foder eller luvor. Detta för att 
kunder inte ska få oönskade överraskningar när produkter kommer hemskickade. 
Produktinformation om plagget kan exempelvis innehålla rekommendationer om passform 
eller om plaggen är små i storlek och kunder behöver köpa en storlek större än de vanligtvis 
gör.  

4.3.4  Under returhantering 

Företagets returhanteringsprocess startar med att returpaket inkommer med posten varje 
förmiddag. Personal kontrollerar så att allt ser acceptabelt ut och om alla delar är 
medskickade. I de flesta fall brukar returer godkännas, om det inte är något som avviker allt 
för mycket. I vissa fall saknas påsar, nålar, etiketter eller liknande och då måste detta sättas i 
på nytt. Produkten ska se helt ny ut när den läggs in i lager igen och ibland kan strykning eller 
annan uppfräschning behövas. När produkten är behandlad och godkänd läggs den in på 
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lager igen. Med alla leveranser skickas en retursedel som vid en retur ska ifyllas av kunden. 
Uppgifter som ska anges är bland annat kundens namn, kundnummer, returnerad artikel och 
returorsak. När returen är godkänd och inlagd på lagerplats behandlas den i 
informationssystemet och lagersaldo uppdateras. Även återbetalning till kund sker i detta 
steg. Intervjupersonen anger att det för en person uppskattningsvis åtgår ett par timmar per 
dag för hantering av returer. 
 
Ingen prioritering för hantering av returer används, utan de hanteras i den ordning de 
inkommer. Care of Carl använder inga tekniska hjälpmedel i returhanteringsprocessen, så 
som exempelvis streckkoder. Företaget registrerar manuellt information i sitt affärssystem, 
vilket heter Visma (2011-05-16). Någon gång i framtiden kommer streckkoder behövas, men 
det är inget som företaget anser vara akut att börja använda i dagsläget.   

4.3.5  Uppföljning 

När en beställd produkt skickas ut till en kund skickas även ett returorsaksformulär med där 
kunden kan ange anledning till att denna vill utnyttja sin ångerrätt. Detta formulär finns även 
tillgängligt för kunder att själva skriva ut från företagets hemsida. Utifrån information kring 
returanledningar uppdaterar företaget till viss del produktinformation och 
rekommendationer. Information kring vilka kunder som returnerar varor sparas indirekt i 
affärssystemet, men företaget använder inte detta på något sätt. Vad gäller kostnader mäter 
företaget fraktkostnader för returer, men någon timkostnad eller hanteringskostnad mäts 
inte. Kostnader fördelas inte heller utefter olika returorsaker. Intervjupersonen uppskattar 
att returnivåerna ligger på cirka 15 % av alla sålda produkter.   

4.3.6  Svårigheter och möjligheter 

En svårighet med returer är enligt intervjupersonen säsongsvariation. I början av en säsong 
kanske företaget säljer slut av en vara och då är det svårt att veta om de ska köpa fler av den 
produkten eller om de ska vänta och se om några plagg kommer tillbaka i form av returer. 
Om företaget inte köper fler har de ingenting att sälja och om de köper fler och allt kommer i 
retur står företaget med dubbelt så många produkter, som är svårsålda. Detta är 
problematiskt och här får företaget gå på magkänsla. En möjlighet företaget ser med returer 
är att de kan vändas till något positivt.  Företaget får möjlighet att ta hand om sina kunder 
och ge bra kundservice. En utvecklingsmöjlighet företaget ser är att kunna få information på 
förhand om att returer är på väg in på något sätt, men så långt har de inte kommit i 
dagsläget. Exempelvis skulle kunder via Internet kunna anmäla att en retur är på väg. Dock 
är företagets befintliga system, där kunden får hem en retursedel i försändningen, enkelt 
och kunden behöver inte sitta vid datorn för att fylla i den. Även om ett elektroniskt 
formulär skulle erbjudas tror intervjupersonen att hälften av alla kunder som returnerar 
ändå skulle använda pappersvarianten. 

4.4  Outnet 

4.4.1 Företagsbeskrivning 

Outnet, som är en del av Naturbolaget i Sydost AB, är beläget i Kalmar och säljer 
friluftsartiklar, inklusive kläder, via e-handel. Företaget lanserades i slutet av år 2005 och har 
idag 15 anställda. Outnet har inga fysiska butiker och har inte heller utvecklats från 
postorder, utan e-handeln startade direkt. Leveranstiden ut till kund kan variera beroende 
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på om det är en lagervara eller beställningsvara som beställts. Lagervaror har en leveranstid 
på cirka 2-5 dagar medan beställningsvaror kan vara hos kund mellan 8-15 dagar efter lagd 
order (2011-04-29). Följande intervju genomfördes via telefon 2011-04-08 med Ida Robért 
som arbetar med returer och reklamationer på Outnet.  

4.4.2  Strategisk syn 

Vad gäller den strategiska synen på returer är det främst effektivisering företaget arbetar 
med. Outnet försöker spara in tid genom att få kunder att skicka returerna direkt till 
företaget, så att paket inte måste hämtas ut på något annat ställe. Det är den punkt de 
arbetar på just nu. Det finns rutiner för hur returer ska hanteras, hur de ska packas upp och 
hur återköp, byten och reklamationer ska genomföras. Företaget håller även på att 
implementera ett retursystem i sitt affärssystem för att försöka effektivisera 
returhanteringen. Detta tros kunna effektivisera själva hanteringen samt ge kunder bättre 
återkoppling. Kunder kan då få ett meddelande när företaget har fått in returen och få veta 
hur långt den har kommit i hanteringen. Outnet försöker att minska antal returer som 
uppkommer genom att ha tydlig information, storleksguider och bilder på hemsidan. Det är 
alltid svårt för kunder att se hur varor egentligen ser ut på Internet och veta om de kommer 
passa när plagget kommer hem, men företaget jobbar med att vara så tydliga som möjligt på 
hemsidan för att motverka detta. Det finns i företaget en nedskriven rutin för hur returer ska 
hanteras, så att egentligen vem som helst kan utföra uppgiften. 

4.4.3  Före retur inkommer 

En del kunder hör av sig innan de returnerar en vara, främst för byten, och i dessa fall vet 
företaget att en retur är på väg in. Intervjupersonen tycker det är bra när kunder hör av sig 
på förhand. Då kan företaget förbereda sig inför returen och det går då fortare att hantera 
ärendet. Outnet prognostiserar inte förväntat antal returer, men de är medvetna om att 
returnivåerna blir högre när de säljer mer. De vet även att returnivåer tenderar att vara höga 
vissa tider på året, till exempel efter jul. 
 
Företaget utgick från Konsumentköplagen när de tog fram sin returpolicy och har minst 
lagkraven som mål när de väljer vilka returer som ska accepteras och inte. Företaget 
tillhandahåller dock mer tillåtande regler än lagen kräver i vissa fall. Som det ser ut nu 
accepteras returer som inkommer senare än de 14 dagar som Konsumentköplagen fastställt, 
till viss del på grund av att den person som arbetar med returer på företaget i dagsläget 
arbetar 40 % och det ibland kan ta tid innan returen hanteras. Oftast har företaget inte 
problem med att returer inkommer lång tid efter ångerfristen har gått ut, de flesta returer 
inkommer inom en månad efter att kunden har lagt sin order. Företaget kollade även lite på 
vad konkurrenterna erbjöd när returpolicyn utformades. Skor och kängor är i dagsläget 
gratis för kunder att returnera och kunden behöver då kontakta företaget för att få en 
returfraktsedel skickat till sig. När det gäller resterande produkter har kunden själv bekostat 
detta och väljer själv fraktsätt. Från och med maj detta år kommer dock företaget att skicka 
med en förbetald returfraktsedel för alla produkter för kunder inom Sverige. Företaget ser 
returpolicies som en utgångspunkt, som det sedan går att töja lite på. Företaget vill ha nöjda 
kunder men å andra sidan kan de inte acceptera vad som helst och då är det bra att ha 
uttalade regler att utgå ifrån. 
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När nya produkter ska lanseras på hemsidan använder företaget leverantörens 
produktinformation, om sådan finns tillgänglig. I de fall leverantören inte har en 
storleksguide så mäter företaget själva upp plagget, i mån av tid. Detta är något som 
företaget försöker förbättra och de märker att ju mer och bättre information det finns 
tillgängligt för kunder att hitta på hemsidan desto färre returer blir det på produkten.  

4.4.4  Under returhantering 

När en retur inkommer till företaget packas den upp, inspekteras och delas in, till exempel 
efter återköp eller byten. Återköp delas sedan in efter olika betalningssätt. Returen hanteras 
sedan så snabbt som möjligt och den returnerade produkten förs in i systemet igen. Från 
detta tar det cirka ett dygn innan lagersaldot uppdateras. Byten prioriteras och hanteras före 
returer men i övrigt hanteras returer i den ordningsföljd de kommer in.  
 
Hur lång tid det tar för en retur att bli färdighanterad beror dels på vilken period på året det 
är samt på hur mycket personen som arbetar med returer jobbar. Just nu är det en person 
på företaget som arbetar med returer. En retur kan vara färdigställd dagen efter den 
inkommit men det kan också ta upp till två veckor innan en returnerad produkt kan säljas 
vidare (2011-04-29). Företaget använder inte streckkoder, på grund för många olika 
varumärken, men de vill gärna ha det och hoppas att det kommer att kunna användas i 
framtiden. Outnet använder ett affärssystem som heter Sitedirect (2011-04-29). 

4.4.5  Uppföljning 

Företaget ber kunder fylla i en retursedel där returer delas in i byte, återköp eller 
reklamation. Några returorsaker utifrån returanledning så som för stor eller för liten storlek, 
missnöjd med färg eller passform används ej. Företaget mäter vad returer kostar gällande 
fraktkostnader, men säger själva att de nog behöver bli bättre på att slå ihop vad allting 
faktiskt kostar. Outnet har i dagsläget ingen statistik över hur många plagg av de som säljs 
som kommer tillbaka i retur, men de hoppas kunna få fram denna typ av information när de 
börjar använda sitt nya retursystem. Dock vet de att jämförs levererade order med returer 
ligger detta på cirka 9 % (2011-04-29). Företaget sparar inte information kring vilka kunder 
som ofta returnerar varor. 

4.4.6  Svårigheter och möjligheter 

Möjligheten företaget ser med returer är merförsäljning till de kunder som returnerat 
produkter och ett tillfälle att hjälpa kunden att byta till en produkt som skulle passa dem 
bättre. Det som företaget uppfattar som problematiskt med returer är tiden och att det är 
många steg att gå igenom.  

4.5  Sportamore 

4.5.1 Företagsbeskrivning 

Sportamore lanserade sin e-handelsbutik under maj 2010 och säljer sportartiklar, inklusive 
kläder, via Internet. Idag har företaget cirka 20 anställda och både kontor och lager är 
belägna i Solna. Företaget tror på att inte starta några fysiska butiker utan väljer att enbart 
fokusera på e-handel och göra det så bra som möjligt. Leveranstiden ut till kund är en till fyra 
arbetsdagar. Intervjun på företaget genomfördes med Sportamores logistik- och 
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operationsansvarig Ulrika Lindgren samt Joakim Frideman som är en av grundarna. Detta 
skedde på plats hos företaget 2011-04-05. 

4.5.2  Strategisk syn 

Det viktigaste med Sportamores returstrategi är att de ska skapa nöjda kunder genom att allt 
är enkelt och tryggt för kunden. Företaget använder sig av förbetalda returetiketter som 
skickas med ut till kund, vilket sparar tid både för kunder och för företaget. Sportamore är 
medvetna om att genom erbjudandet av fria returer ökar även returneringsgraden, men att 
kunderna är nöjda är deras fokus. Företaget arbetar med att effektivisera sin 
returhanteringsprocess genom att försöka göra den enkel och snabb samt till lägre kostnad. 
Detta genom engagerad och inspirerad personal som vill och kan se förbättringspotential. 
För att undvika att returer uppstår vill företaget meddela korrekt information gällande 
storlek, färg, kvalitet och detaljer på hemsidan och de försöker aktivt undvika felplock. I 
övrigt ser inte Sportamore returer som ett problem, då fokus ligger på att skapa nöjda 
kunder. Företaget har en framtagen rutin för hur returer ska hanteras. 

4.5.3  Före retur inkommer 

Företaget prognostiserar sina förväntade returnivåer vilket genererar en budget för kostnad 
för returer. Dock görs inga prognoser över hur många returer som förväntas inkomma 
exempelvis varje vecka. Företaget får inte någon regelbunden information på förhand om att 
produkt är på väg tillbaka i form av en retur utan förhandsinformation inkommer endast om 
kunden kontaktar företaget. Sportamore erbjuder i sin returpolicy 30 dagars returrätt, från 
det att varan kommer till utlämningsstället. Returer som inkommer senare kan dock i 
speciella undantagsfall ändå accepteras. Samma returpolicy gäller inte för alla produkter, då 
underkläder som inkommer i bruten förpackning eller specialanpassade produkter inte 
accepteras. När returpolicyn utformades var utgångspunkt Distanshandelslagen men gjorde 
sin policy mer positiv för kunder, bland annat genom förlängd ångerrätt och att returen är 
kostnadsfri för alla kunder, oavsett belopp och fraktsätt. Sportamore ser sin returpolicy som 
ett sätt att skapa trovärdighet genom att ha regler kring hygienartiklar samt att skapa 
möjligheter för kunder att köpa utan risker eller tvång genom en i övrigt flexibel returpolicy. 
 
Innan en ny produkt lanseras på företagets hemsida inspekteras denna, dock mäts den inte 
utan leverantörens storlekar gäller som underlag. Nya plagg fotograferas och då även 
detaljer så som tvättråd. 

4.5.4  Under returhantering 

När en retur inkommer till företaget öppnas paketet och plagget inspekteras. Den 
returansvarige tar beslut om godkännande utifrån Sportamores policies för returer och 
reklamationer. Om produkten kan godkännas bearbetas denna och det är subjektivt vilken 
typ av bearbetning som behöver göras. För de plagg som inte kan accepteras startar en 
process där kunden kontaktas och nödvändiga åtgärder vidtas. När de produkter som 
accepterats bearbetats är nästa steg återbetalning till kund och uppdatering av lagersaldo. 
Returerna hanteras vanligtvis i den ordningsföljd de inkommer och målet är att en dags 
skörd av returer ska vara färdighanterade inom 24 timmar. Sportamore har en 
heltidsanställd personal för returhantering. Företaget har sedan starten använt sig av 
streckkoder för att förenkla hantering av produkter.  
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4.5.5  Uppföljning 

Utifrån returorsaker kan ny information eller rekommendationer uppdateras på hemsidan. 
Dock görs inte detta i så stor utsträckning i dagsläget men det kommer att göras mer 
framöver. Information om kunders returorsaker samlas in men antal returer delas inte in 
efter orsakskoder. Vad gäller kostnadsuppföljning är det framförallt fraktkostnader som 
mäts men även lönekostnader för hanteringspersonal går att spåra.  

4.5.6  Svårigheter och möjligheter 

Det som företaget uppfattar som problematiskt med returer är tiden och det är viktigt att 
försöka korta ner alla tider så mycket som möjligt. Ju snabbare en produkt är redo att 
återsäljas desto bättre. Outlösta paket är ett större problem än returer av produkter som 
kunder velat ha. Möjligheter företaget ser med returer är att det är ett sätt att ge en hög 
kundservice. 

4.6  Stayhard 

4.6.1  Företagspresentation 

Stayhard är ett e-handelsföretag som grundades år 2006 och som säljer modekläder. 
Företaget är beläget i Herrljunga och har två stycken fysiska butiker, en i Göteborg och en i 
anslutning till lagret i Herrljunga. Stayhard har för närvarande 22 stycken anställda. 
Leveranstiden ut till kund är vanligtvis en vardag och en produkt kan då i normalfallet fås 
dagen efter den beställts. Intervjun med företaget genomfördes på plats 2011-03-30 med 
lagerchefen Johan Gustafsson. 

4.6.2  Strategisk syn 

För att försöka undvika att returer uppstår på grund av felplock har företaget som rutin att 
den som plockar ordern noggrant kontrollerar att allt blir rätt. Varje plockare har en 
individuell stämpel som de använder på retursedeln som skickas med ut till kund. På så vis 
kan returer som orsakats på grund av felplockning spåras. Företaget inspekterar nya plagg 
innan de lanseras och vid uppackning av nya produkter plockas ett exemplar av varje storlek 
undan och mäts. Utifrån detta skriver företaget egna produktbeskrivningar. Stayhard 
uppmuntrar inte kunder att beställa hem flera storlekar av en produkt och prova dem 
hemma i lugn och ro, vilket intervjupersonen menar kan ses som en form av undvikande. 
Angående effektivisering av det befintliga returflödet görs inga speciella förbättringsåtgärder 
i dagsläget. Det finns inget framtaget dokument i företaget för hur returhanteringen ska 
genomföras, men en vedertagen rutin finns. 

4.6.3  Före retur inkommer 

Innan en retur inkommer sker det ibland att kunden hör av sig då företaget har kunder med 
höga krav som ofta hör av sig till kundtjänst om något är fel. I dessa fall vet företaget att en 
retur är på väg. Vissa kunder skickar dock in utan att höra av sig i förväg. En tjänst erbjuden 
av Posten, där företaget kan se paket som är på väg att bli outlösta på utlämningsstället, har 
precis börjat användas. Genom att använda denna funktion kan företaget kontakta kunder 
vars paket närmar sig gränsen för liggtid på utlämningsstället och uppmana dessa kunder att 
hämta ut sina paket, för att slippa straffavgift. Stayhard prognostiserar inte förväntat antal 
returer och integrerar inte heller sådan information med inköpsbehov. Dock har företaget 
insikt om att returnivåer tenderar följa försäljningsnivåerna procentuellt.  



 

 42 

 
Vad gäller företagets returpolicy finns en uttalad regel för 14 dagars ångerrätt, men returer 
som kommer senare accepteras vanligtvis även de. Det är kunden som enligt företagets 
returpolicy ska stå för kostnaden för returfrakten, men företaget funderar på att eventuellt 
ta över denna kostnad framöver och marknadsföra sig med fria returer. Detta är dock endast 
i tankestadiet och det är osäkert om de vågar genomföra detta. Med ett sådant initiativ 
hoppas Stayhard i så fall kunna öka försäljningen men de inser också att returnivåerna då 
kan komma att höjas. När företaget i dagsläget skickar ut ett paket till en kund läggs en 
förbetald returfraktsedel med som kan användas vid returnering. Om denna används 
faktureras kunden på 48 kronor, vilket är billigare än om kunden själv skulle köpa frimärken 
och betala normalt porto. Företaget återbetalar ej kunder för returer där det är synligt att 
produkten har använts. Dock godkänns de flesta returer och företaget är vanligtvis 
accepterande. När företaget tog fram sin returpolicy utgick de från Konsumentköplagen och 
de var även ute på andra företag och lyssnade på hur de utformat sina regler. Dessutom tog 
Stayhard hjälp av en distanshandelsförening under utformningsfasen. Policyn är utifrån 
detta skriven kortfattat med egna ord, för att undvika byråkratisk text. Returpolicyn ses av 
företaget som ett sätt att vara raka och kommunicera ut sina regler. Intervjupersonen tycker 
att det verkar som att företaget nu tenderar gå mot att öka erbjuden kundservice genom sin 
returpolicy. De vill göra kunder nöjda och då är det acceptabelt att det kostar. Företaget har 
inte samma returpolicy för alla produkter, då underkläder inte får returneras alls om 
paketen är öppnade.  
 
När nya produkter ska lanseras läggs ett exemplar undan. Sedan mäts plaggen och storlek 
kontrolleras. Även om leverantören har angett egna mått så mäter företaget själva plaggen 
och en eller två personer skriver en egen produkttext som läggs upp på företagets hemsida. 
Den egenutformade texten skrivs för att kunder ska känna sig hemma med att det är 
Stayhards egna beskrivningar. Alla nya plagg fotograferas på plats på företaget, ibland på 
modell och ibland på docka.  

4.6.4  Under returhantering 

Företagets returhanteringsprocess börjar då en retur kommer in till företaget. Returpaketet 
öppnas då och personal kontrollerar plaggets skick samt om alla delar är med. Plaggen 
bearbetas vid behov, till exempel kan vissa plagg behöva rollas av och alla plagg läggs i ny 
plastpåse. Strykning görs vanligtvis inte, dock kan det göras på vissa sorters plagg vid behov. 
Nästa steg är att returhantera i affärssystemet och där registreras angiven returorsak och 
mail skickas ut till den returnerande kunden om att returen är mottagen och att pengar är på 
väg tillbaka. Efter detta skrivs en etikett med angiven lagerplats ut och produkten läggs in i 
lager igen. När alla returer har tagits om hand om görs en körning i systemet och lagersaldo 
uppdateras. Returhanteringen ska ta maximalt 24 timmar och i normalfallet tar det cirka sex 
timmar. Vid hantering av returer sker ingen prioritering, utan returer hanteras i den ordning 
de inkommer. Dock urskiljs outlösta paket och läggs undan, då företaget har som rutin att 
kundtjänst ska ringa dessa kunder och fråga om kunden vill att företaget ska skicka ut 
försändelsen på nytt. Detta är dock något som håller på att uppdateras nu när företaget 
testar Postens tjänst som nämnts ovan. Under hanteringen används streckkoder som 
hjälpmedel. Stayhard använder affärssystemet Harmoney där det även finns en funktion för 
returer. (2011-04-19) 
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4.6.5  Uppföljning 

Företaget skickar i paketen ut till kunder med en retursedel där olika returorsaksalternativ 
finns angivna som kunder kan fylla i vid en retur. Blir företaget utifrån denna information 
uppmärksammade på fel i produktinformationen på hemsidan uppdateras detta och rättas 
till. Har en retur uppkommit på grund av felplockning kan detta spåras och ansvarig plockare 
kan identifieras. Företagets returorsaker har tagits fram genom en blandning av att titta på 
andra företag samt komma på egna. Företaget samlar information kring returorsaker och 
det är möjligt att göra diagram för hur stor del av totalt antal returer som varje returorsak 
genererar. Om en orsak visar sig vara högre än andra säger intervjupersonen att företaget 
bör göra något åt det. Den mest angivna returorsaken är att plaggets storlek är för liten. Det 
kan vara svårt att tolka returorsaker då kunder till exempel kan kryssa i alternativet 
”motsvarar ej förväntningar” även om plagget exempelvis är för stort eller för litet. 
Företaget mäter inte i dagsläget kostnader för returer, men om returhanteringen skulle öka 
tror intervjupersonen att de skulle behöva mäta exempelvis lönekostnader. Cirka 15 % av 
produkterna företaget säljer kommer tillbaka som returer. Information kring kunder som 
returnerar sparas till viss del, om en kund inte kan anses vara trovärdig. Då kan en text om 
kunden läggas in i systemet och en varning kan genereras. Utifrån detta kan även kunder 
spärras från att handla av företaget framöver.  

4.6.6  Svårigheter och möjligheter 

Intervjupersonen anser att ett problem med returer kan vara om kunder skickar tillbaka dyra 
produkter i brev när dessa kanske borde skickas i ett paket istället. Dock är det är kunden 
som har ansvar för produkten tills den kommer tillbaka till företaget. Som möjligheter med 
att hantera returer lyfter intervjupersonen fram försäljningsförhoppning. Om företaget 
skulle marknadsföra fria returer finns en förhoppning om att försäljningen skulle kunna öka. 

4.7  Sammanställning hemsidefunktioner 

För att presentera vilka funktioner fallföretagen i dagsläget använder på sina hemsidor har 
en tabell sammanställts. Två av företagen har en standardiserad måttabell för alla plagg 
medan två andra har mer utförliga tabeller för varje specifikt plagg. Ett av företagen har 
ingen måttabell på sin hemsida utan endast storlek finns tillgänglig. Hos ett annat av 
fallföretagen finns det måttabeller till vissa plagg. Vad gäller produkttexter för att tydligt 
beskriva plaggen har alla fallföretag någon form av text, egenutformad eller direkt tagen från 
leverantör. Två av företagen hade en zoomningsfunktion för detaljgranskning av plaggen. 
Med zoomning menar vi att det går att zooma in på valfritt ställe på plagget, inte bara 
förstoring av hela bilden. Även hos de andra företagen kunde bilder förstoras men ej 
inspekteras på riktigt nära håll var som helst på bilden. Inga av fallföretagen har rörliga bilder 
för att illustrera plaggen på sina hemsidor. På två av företagens hemsidor finns en funktion 
för kunder att skriva in recensioner och omdömen om plagg. Nedan presenteras en tabell 
över vilka funktioner fallföretagen tillhandahåller på sina hemsidor. 
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Tabell 6: Fallföretagens hemsidefunktioner. Inhämtad från respektive företags hemsida, se referenslista  

4.7 Sammanfattning av empirin   

I denna studie har sex stycken fallföretag intervjuats vilka alla har sina huvudkontor i Sverige. 
Vad gäller synen på returer och om fokus ligger på att effektivisera det returflödet som finns 
eller på att undvika att returer uppstår skilde det sig åt mellan företagen. Dock svarade de 
flesta att de arbetar med både och. Inget av företagen får regelbundet på förhand 
information om att en retur är på väg och endast ett företag prognostiserar förväntat antal 
returer, dock ej på detaljerad nivå. Fem av företagen erbjuder en ångerrättsperiod på 14 
dagar medan ett har förlängt denna till 30 dagar. Vad gäller kostnad för returfrakt har fyra av 
företagen som regel att det är kunden som ska betala denna. De resterande två företagen 
erbjuder fri returfrakt för kunden men det är endast ett av dessa som marknadsför detta. 
Hur själva returhanteringsprocessen såg ut var relativt lika mellan företagen. Företeelser 
som skilde var dock om streckkoder användes samt hur lång tid det tog från att returen 
inkom tills att den kunde säljas igen. Gällande kostnadsuppföljning skilde det sig mellan 
företagen då vissa visste vad fraktkostnaderna låg på och ett annat företag var medvetna om 
vad själva hanteringen kostade. Inget av företagen räknade med hela den totala kostnaden 
för returer. Fem av de sex företagen samlade in information kring returorsaker, men det var 
inte alltid denna information användes. Som svårigheter med returer lyftes fram att de är 
tidskrävande, att det är svårt när det inkommer trasiga plagg, att det är svårt att veta hur 
många produkter som kommer tillbaka som returer och att vissa kunder skickar dyra 
produkter med post, när de kanske borde ha skickats med paket. Som möjligheter med 
returer nämndes försäljningsförhoppning genom att företagen övertar de risker kunder kan 
koppla till distansköp, att det ger en chans till kontakt med kunder samt tillfälle att erbjuda 
kundservice. Nedan presenteras en sammanfattande tabell över information som 
framkommit under intervjuer med fallföretagen. 
  

Företag Måttabell/ 

centimetermått 

Produkttext Zoomning/ 
detaljgranskning 

Rörliga 
bilder 

Recensioner 
från andra 

kunder 

Acne 
Studios 

En standardtabell 
för alla plagg 

Ja Ja Nej Nej 

Ateljé 
Margaretha 

En standardtabell 
för alla plagg 

Ja Nej Nej Nej 

Care of Carl Utförlig för varje 
plagg och storlek 

Ja Ja Nej Ja 

Outnet För vissa plagg Ja Nej Nej Ja 

Sportamore Nej Ja Nej Nej Nej 

Stayhard Utförlig för varje 
plagg och storlek 

Ja Nej Nej Nej 
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Tabell 7: Sammanfattning empiri  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 Acne 
Studios 

Ateljé 
Margaretha 

Care of 
Carl 

Outnet Sport-
amore 

Stayhard 

Leveranstid till 
kund 

1-3 dagar < 10 dagar 1 dag 2-5 dagar 1-4 dagar 1 dag 

Strategiskt 
huvudfokus 

Undvika/ 
effektivisera 

Undvika Undvika Effektivisera Effektivisera Undvika 

Information på 
förhand 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Prognoser antal 
returer 

Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

Ångerrättsperiod 14 dagar 14 dagar 14 dagar 14 dagar 30 dagar 14 dagar 

Betalar returfrakt Företag Kund Kund Kund Företag Kund 

Tid för 
returhantering 

7-10 dagar 2-3 dagar ½ dag 2-14 dagar 1 dag ½ dag 

Prioritering Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Systemstöd Affärs-
system 

Streckkoder, 
affärssystem 

Affärs-
system 

Affärs-
system 

Streckkoder, 
affärssystem 

Streckkoder, 
affärssystem 

Insamlade 
returorsaker 

Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Returorsaks-
uppföljning 

Nej Nej Ja Nej Nej Ja 

Kostnads-
uppföljning 

Hanterings-
kostnad 

Nej Frakt-
kostnad 

Frakt-
kostnad 

Frakt-
kostnad 

Nej 

Uppskattad andel 
retur 

20 % (av 
värdet) 

< 20 % 15 % 9 % av 
utlevererade 
order 

Ej uppgett 15 % 
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5.  ANALYS 
 
Avsnittet nedan ämnar jämföra den teoretiska referensramen med insamlad teori. Likheter 
och skillnader tas upp både mellan teorin och empirin samt mellan de olika fallföretagen i 
studien och fallföretags utmärkande särdrag belyses. Analysen följer strukturen från de 
föregående två avsnitten och inleds med en analys kring e-handel och returlogistik samt dess 
påverkan på kundservice och lojalitet. Där efter följer en analys av fallföretagens strategiska 
synsätt och val och till sist följer returprocessens tre faser – före retur inkommer, under 
returhantering och uppföljning. Utifrån analysen och efterföljande diskussionsavsnitt 
kommer sedan slutsatser dras kopplat till de tre forskningsfrågor studien bygger på. Det 
empiriska bidraget kring svårigheter och möjligheter med returlogistik analyseras under de 
avsnitt de berör. 

5.1  E-handel och returlogistik 

En orsak till att returer uppstår kan enligt Kokkinaki et al (2002) vara att tiden från att en 
kund lägger en beställning till dess att den får hem produkten kan vara lång. Detta kan leda 
till att kunden under denna tid hinner ångra sitt köp. Det skulle kunna vara en anledning till 
att returer uppstår hos fallföretaget Ateljé Margaretha, där ledtiden ut till kund är cirka tio 
dagar, vilket är längre än hos övriga fallföretag. Dock har även vissa av de resterande 
företagen relativt långa ledtider och denna returorsak kan även i dessa fall stämma i viss 
mån. Enligt Hjort (2010) kan returnivåer inom e-handel av kläder vara så höga som 35-40 %. 
Detta är något högre än de nivåer som framkommit i empirin där returnivåerna 
uppskattades ligga mellan cirka 10-20 %. Dock innefattas ej här Sportamore som ej uppgav 
någon statistik om detta. 
 
Enligt flera författare, bland annat Hjort (2010), Ramanathan (2008) och Kang och Johnson 
(2009), är returlogistik, kundservice och lojalitet tätt sammankopplade. Att ha lojala kunder 
som återkommer är mycket önskvärt men det är dock viktigt att försöka tillhandahålla en 
hög kundservice utan att kostnaderna för denna blir för höga. Från empirin framkom att 
Sportamore har som inställning att erbjuda en mycket hög kundservice med lång 
returrättsperiod och fria returfrakter. Sportamore var det enda företag som både hade 
förlängt sin ångerrättsperiod och erbjöd fria returer. Företaget vet att detta leder till ökade 
kostnader, men de menar att kundservice går i första hand. Enligt Vitasek, Manrodt och 
Murphy (2006) kan företag ibland behöva mottaga och acceptera returer som egentligen ej 
behöver accepteras och detta kan vara kostsamt. Detta kan vara nödvändigt för att skapa 
återkommande nöjda kunder. Ett exempel på detta som framkommit i empirin är att Ateljé 
Margaretha, när de inkommer, tar emot och accepterar returnerade plagg som är trasiga 
eller synligt använda. Dessa plagg kan behöva slängas och företaget ser detta som ett 
problem och ett område där de kan behöva bli hårdare på sikt.  

5.2  Strategisk syn 

Vitasek, Manrodt och Murphy (2006) menar att företag kan se på returer på olika sätt, allt 
från att de ser det som något negativt som måste finnas och endast de lagar som finns följs 
till att företag ser det som något positivt och som ett konkurrensmedel. Enligt den insamlade 
empirin menar Ateljé Margaretha att det positiva med returer är just att det kan användas 
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som ett konkurrensmedel. Även Stayhard och Outnet lyfter fram försäljningsförhoppningar 
och chans till merförsäljning som möjligheter med returer.  
 
Enligt Rogers et al (2002) är det för e-handelsföretag viktigt att ha väl genomtänkta mål med 
och en strategi för hur returer ska hanteras och styras och också ha klart för sig vilken roll 
returer spelar i verksamheten. Här kan ett strategisk val mellan att fokusera på att 
effektivisera det befintliga returflödet eller att försöka undvika att returer uppkommer alls 
tas ställning till. Att fokusera på att arbeta med att effektivisera det befintliga flödet kan 
kopplas till den inre effektiviteten medan undvikande kan höra samman med att arbeta med 
den yttre effektiviteten (se figur 11, sidan 14). Det går även att försöka kombinera båda 
dessa alternativ. I den empiri som framkommit skiljer det sig åt gällande hur det strategiska 
valet mellan dessa alternativ ses på. På två av företagen, Outnet och Sportamore, är det 
effektivisering av det befintliga flödet som är i fokus. Denna effektivisering sker hos Outnet 
genom att ett nytt informationssystem för returer ska implementeras. Sportamore säger sig 
fortlöpande arbeta med förbättringar i returprocessen genom att ha personal som ständigt 
vill och kan se förbättringspotential. Det viktigaste i Sportamores returstrategi sägs vara att 
skapa nöjda kunder, oavsett om det innebär höga returflöden eller ej och returer spelar en 
stor roll i deras kundservicestrategi. Vilken nivå av returflöden som kan ses som acceptabelt 
framkommer dock inte av empirin. Hos Ateljé Margaretha, Care of Carl och Stayhard verkar 
det istället vara att undvika att returer uppkommer som är centralt. På Care of Carl och 
Stayhard sades det vara viktigt att förmedla så korrekt information som möjligt på hemsidan 
för att minska riskerna för att kunder gör felköp samt att noggrant kontrollera så att felplock 
ej görs. Care of Carl har redan från starten fokuserat på att förmedla korrekt och mycket 
information på sin hemsida. Företaget erbjuder också fria byten just för att de vill undvika 
beteendet att kunder köper fler storlek av ett plagg i samma beställning och då undvika att 
onödiga returer uppstår. Företaget vill då hellre att kunden köper rätt plagg från början och 
att det som beställts fel fraktfritt får bytas. Inte heller Stayhard vill att kunder köper hem 
flera storlekar och provar hemma. Ateljé Margaretha har historiskt sett försökt undvika att 
returer uppstått, bland annat genom att ej underlätta för kunden att skicka tillbaka ej 
önskade varor. Intervjupersonen på Ateljé Margaretha, som även är vice ordförande i Svensk 
distanshandel, tror dock att synen i branschen i stort är på väg att skifta från att vilja 
begränsa returflödet till att erbjuda kunderna att de kan köpa hem flera storlekar och prova 
hemma. Fallföretaget Acne Studios säger sig arbeta med att både effektivisera det befintliga 
returflödet genom ständiga små förbättringar och också att undvika att returer uppkommer 
genom att tillhandahålla korrekt och tydlig information. De säger även att de vill underlätta 
för kunder att returnera och att de vill att kunder ska känna sig trygga med att beställa hem 
flera plagg och prova. Även Ateljé Margaretha, Care of Carl, Outnet och Sportamore svarade 
att de arbetade med båda delarna, dock låg fokus hos dessa företag mer på det ena eller 
andra alternativet. Enligt Rogers et al (2002) är det viktigt att utveckla riktlinjer för hur 
returprocessen ska se ut. Hos fyra av företagen, Ateljé Margaretha, Care of Carl, Outnet och 
Sportamore finns en nedskriven rutin för hur returer ska hanteras. Även Stayhard och Acne 
Studios hade rutiner för hur returhanteringen skulle gå till, även om denna inte var 
nedskriven. 

5.2  Före retur inkommer 

Enligt Kokkinaki et al (2002) är returflödet på grund av de osäkerheter som finns kopplade till 
området svårt att hantera, styra och planera. Då Konsumentköplagen inte innefattar regler 
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kring om information på förhand från kunder måste ges till leverantör kan företag ej kräva 
att kunder föranmäler att en retur är på väg. Skulle information på förhand kunna samlas in 
skulle detta underlätta planering och returhantering genom att företag kan förbereda sig på 
vilka returer som kommer att inkomma samt hur många. I dagsläget är det inget av 
företagen i den empiriska studien som regelbundet får in information kring kommande 
returer. Acne Studios uppmanar sina kunder att de kan maila in och berätta om en retur är 
på väg men detta är inget krav. Stayhard menar att de har en krävande kundgrupp som ofta 
hör av sig vid fel och att de på så vis ibland får in information om att returer är på väg. Även 
Outnet har vissa kunder som hör av sig på förhand vilket företaget tycker är positivt då de i 
dessa fall kan förbereda sig och snabbare hantera ärendet. Enligt Tibben-Lembke och Rogers 
(2002) är det även svårt att prognostisera för hur stort det förväntade returflödet kommer 
att bli. Detta på grund av att det är individuella kunder som skickar in varje retur och att 
dessa är många. Ju närmare slutkund en leverantör i en försörjningskedja befinner sig desto 
fler olika håll kan returer komma från. Dock tenderar returflödet att följa det traditionella 
flödet framåt, med en viss förskjutning. Att prognostisering är en svårighet verkar stämma 
med empirin då endast ett av företagen, Sportamore, prognostiserade för förväntat antal 
inkomna returer, dock ej detaljerat per period. Care of Carl, Outnet och Stayhard sade sig ha 
en viss insikt om att flödet följer försäljningsnivåer och vissa andra trender så som speciella 
veckodagar eller tidpunkter på året. Returnivåerna hos Acne Studios kunde skilja sig stort 
från olika veckor och om det var få under en period kunde de vänta sig mer nästa och vice 
versa. De svårigheter som nämnts i den teoretiska referensramen kring planering kan även 
kopplas till den svårighet Care of Carl nämnde angående att det är svårt att veta hur många 
returer som inkommer och att det då i sin tur blir svårt att planera även för inköp. Utan att 
veta hur många plagg som kommer att återkomma i form av returer är det även svårt att 
veta hur många nya produkter som bör köpas in. 
 
Rodgers (1999) menar att förutom de lagar som finns inom området kan företag utforma 
egna företagsspecifika returpolicies, vilka dessutom kan påverkas av kundkrav och 
konkurrenter. Om företag endast utgår ifrån de lagkrav som finns eller utformar egna mer 
generösa regler skiljer sig åt. Olika undersökningar skiljer sig också åt gällande hur viktigt det 
är med utformningen av företagsspecifika regler. Enligt bland annat Rogers och Tibben-
Lembke (1998) verkar det även vara viktigt med tydlighet och hur reglerna kommuniceras ut. 
Förstår inte kunder hur reglerna är utformade tenderar de bli missnöjda och tydlighet kan gå 
före givmildhet i kundens ögon. I en returpolicy ingår generellt bland annat returrättsperiod 
och kostnad för returfrakt. I Konsumentköplagen fastslås att kunden har 14 dagars ångerrätt 
och att det är kunden som ska stå för fraktkostnaden för returen. Av de företag som ingick i 
studien har fem av de sex företagen en ångerrättsperiod på 14 dagar, de har alltså använt sig 
av den period lagen fastslår. Endast ett företag, Sportamore, har förlängt denna rätt, då till 
30 dagar. Gällande kostnad för returfrakten marknadsför sig detta företag även med att för 
kunden erbjuda kostnadsfria returer. Dessa faktorer tyder på att de tror att policyn påverkar 
kundens uppfattning av företaget och dess vilja att köpa produkter därifrån. Gällande 
returrättsperiod säger dock de flesta fallföretagen att de är mycket generösa och väldigt 
sällan nekar returer på grund av att de kommer in för sent, utan alla returer accepteras i 
princip alltid, trots förseningar. Precis som Sportamore erbjuder även Acne Studios fria 
returer, men detta är inte något som marknadsförs. Hos de andra fallföretagen är det 
kunden som betalar returfrakten. Dock ska Outnet börja erbjuda fria returfrakter och även 
Stayhard såg det som ett alternativ. När fallföretagen i studien utformade sina returpolicies 



 

 49 

var det i huvudsak Konsumentköplagen de utgick ifrån men även hur konkurrenter utformat 
sina policies spelade in. Stayhard menade att det är viktigt att reglerna skrivs med 
lättförståelig text och att de är tydliga. Tydlighet var även något Acne Studios nämnde. Detta 
stämmer överens med den teoretiska referensramen som menar att tydlighet är bland det 
viktigaste för att hålla kundnöjdheten uppe. Även kunder verkar vid utformning av 
returpolicies tas hänsyn till hos de företag som erbjuder fria returfrakter. Hur returpolicies 
utformas kan enligt Kang Johnson (2009) vara en utmaning. Det är viktigt att försöka 
balansera mellan hårda regler som håller oseriösa kunder borta och generösa regler som kan 
påverka kundservice och konkurrenskraft positivt. Dock kan det vara dyrt för företag att 
erbjuda en för generös policy. Hur lätt det är att returnera en produkt kan vara av stor 
betydelse för en kund då det med köp på distans finns vissa osäkerhetsfaktorer och risker 
kopplade till köpet. Då de flesta företag svarat att de ofta godkänner returer efter att 
ångerfristen löpt ut verkar de fokusera på att hålla kunderna nöjda, även om de egentligen 
ej behöver acceptera returen. Exempelvis sa intervjupersonen på Ateljé Margaretha att den 
egentliga huvudregeln gällande acceptans var att ”kunden alltid har rätt”. Dock har företaget 
vissa problem med plagg som återvänder använda och smutsiga/trasiga vilket ofta leder till 
att plagget måste slängas. Detta nämndes som en svårighet och här ser de att de måste bli 
hårdare på sikt. Överlag verkar dock kunder som utnyttjar generösa returpolicies inte vara 
något problem hos fallföretagen. Stayhard har i tankarna att utforma en mer generös 
returpolicy men är osäkra på om det kommer kosta mer än vad det kommer att öka 
intäkterna, ett dilemma som även tas upp i teorin. Även Ateljé Margaretha nämnde denna 
svårighet. 
 
Segmentering kan användas för att kunna lägga rätt mängd resurser på rätt faktorer. Scott, 
Hagerty och Gerstner (1998) menar att genom att exempelvis segmentera produkter och ha 
olika policies för olika produkter kan fördelar uppnås. På dyrare modeprodukter som har 
kort livscykel kan hårdare regler sättas medan mer generösa policies kan erbjudas på 
standardprodukter som kan säljas vidare även efter en längre tid. Detta är inget företagen i 
denna studie använder sig av, utan samma regler gäller för alla kunder och alla produkter. 
Enda gången regler skiljer sig åt mellan olika produkter är gällande underkläder, där regeln 
säger att dessa inte får ha använts.  
 
För att hantera de svårigheter som finns kopplade till returlogistik finns olika tekniska 
hjälpmedel att tillgå. För att kunna samla information om en returnerad vara innan den 
inkommit till en leverantör kan enligt Vitasek, Manrodt och Murphy (2006) så kallad RMA 
(returns materials authorization) vara ett bra hjälpmedel då kunden, exempelvis via Internet, 
föranmäler sin retur. Ett av de företag som intervjuats, Acne Studios, håller på att 
implementera ett sådant system. I övrigt var det inga utav företagen som använde sig av 
detta hjälpmedel. Ett tillvägagångssätt för att försöka undvika att returer uppkommer alls, 
som är det enklaste sättet att minska kostnader för returer, är enligt Kokkinaki et al (2001) 
att arbeta med information. Genom information kan företag styra kunder till att köpa rätt 
plagg och storlek direkt, exempelvis genom storleksguider, måttabeller, tydliga bilder, 
rekommendationer och andra mer avancerade tekniska hjälpmedel. Sådana hjälpmedel kan 
vara en mjukvara som kan kontrollera om produkterna i en order verkar kompatibla eller ett 
system som integrerar en kunds tidigare köp med nylagd order för att hjälpa kunden beställa 
samma storlekar som den annars gör. Empirin i denna studie visar att inga av företagen 
använder sig av avancerade tekniska hjälpmedel, utan de arbetar med text och bilder. Dock 
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nämnde alla företag vikten av att förmedla rätt och mycket information till kunder och det 
vare en punkt alla företag arbetade med. Dessutom menade Outnet att de märkt att ju mer 
information de tillhandahåller, desto färre returer inkommer. Care of Carl och Stayhard 
mäter alltid nya plagg innan de läggs upp på hemsidan för att kunna ge så korrekt 
information som möjligt. En teknisk svårighet enligt den teoretiska referensramen kan vara 
att det är svårt att via Internet kunna ge en korrekt färgåtergivning. Detta var något Care of 
Carl till en början hade problem med men detta löstes genom att fota om plaggen.  

5.3  Under returhantering 

Enligt Kokkinaki et al (2001) innefattar returhanteringsprocessen aktiviteter så som att ta 
emot, öppna, kontrollera, acceptera eller neka samt bearbeta produkter som inkommit från 
kunder i form av returer. Detta för att senare kunna sälja dessa vidare till nya kunder. I den 
empiriska undersökningen som genomfördes framkom att fallföretagens arbetsgång var 
liknande den teorin beskrev. Det som skilde sig åt mellan företagen var dock om streckkoder 
användes eller inte samt hur mycket bearbetning som lades på olika plagg. Intervjupersonen 
på Ateljé Margaretha sa här att det knappt är ekonomiskt försvarbart för dem att ens rolla 
av plagg medan intervjupersonen på Care of Carl menade att de ibland stryker plagg om så 
behövs. Gällande när lagersaldo uppdaterades skilde sig detta inte så mycket åt mellan 
fallföretagen. Vanligt var att saldot uppdaterades efter att returen hanterats färdigt och var 
redo att läggas på sin lagerplats. Då returhantering enligt Kokkinaki et al (2002) vanligtvis 
sker reaktivt är denna process svårt att planera och att allokera resurser för. I empirin 
framkom att fallföretagens returnivåer varierar storleksmässigt under olika tidsperioder, 
vilket stämmer överens med svårigheter Tibben-Lembke och Rogers (2002) nämner. 
 
Enligt Xu och Jiang (2009) försöker företag ofta optimera och effektivisera det traditionella 
logistikflödet medan returlogistik vanligtvis hanteras manuellt, ej är standardiserat och har 
låg effektivitet. När en retur inkommit kan produkten bli liggande i dagar, veckor eller till och 
med månader innan den hanteras vilket kan ses som icke värdeskapande. Om ej returer 
hanteras omgående kan även kunder bli lidande på så vis att det tar lång tid innan de blir 
återbetalade. I empirin framkom vissa skillnader gällande tid från att returen inkom till dess 
produkten kunde säljas vidare. Hos Care of Carl, Sportamore och Stayhard hanterades 
returer dagligen och var vanligtvis redo att säljas igen dagen efter. Ateljé Margaretha uppgav 
att det tog cirka två till tre dagar medan tiden för färdigställande av retur hos Outnet 
varierade mellan två och fjorton dagar. Hos fallföretaget Acne Studios tog det minst en vecka 
innan en returnerad produkt var redo att säljas igen. Att returhanteringen kan ta lång tid kan 
enligt Tibben-Lembke och Rogers (2002) bero på att det inte finns någon ny kund som 
pressar företag att hantera returen snabbt. Detta kan sägas stämma överens med empirin då 
Acne Studios svarade att det viktigaste var att få ut order till nya kunder och att 
returhantering kom i andra hand. Att returer är tidskrävande att hantera nämndes som 
svårighet av företagen Acne Studios, Outnet och Sportamore. Enligt Rogers och Tibben-
Lembke (1998) är just långa hanteringstider tecken på en ineffektiv returhanteringsprocess. 
 
Enligt Cullen, Bernon och Gorst (2010) kan det vara positivt för företag att prioritera 
hanteringen av returer utifrån till exempel värde på den returnerade produkten. Empirin 
säger dock att inget av företagen prioriterade hanteringen av olika returer utifrån annat än 
när i tiden de inkom. Acne Studios svarade dock att vissa kunder ibland kunde prioriteras 
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före andra om de på förhand hört av sig till kundtjänst och av någon anledning behöver gå 
före andra kunder. 
 
Enligt flera författare, bland annat Rogers och Tibben-Lembke (1998) och Zheng, Zheng och 
Liu (2005) att det är svårt för företag att hitta affärssystem som är anpassade för returer 
exempelvis på grund av att området historiskt varit bortprioriterat och då returer kan vara 
mycket olika och det finns många undantag. Dock verkar detta inte vara något problem som 
fallföretagen i denna studie upplever. De flesta av företagen hade i sina övergripande 
affärssystem en funktion även för returer. Gällande att förbättra och effektivisera 
returhanteringen menar Vitasek, Manrodt och Murphy (2006) att hjälpmedel i form av till 
exempel streckkoder kan användas. I empirin framkom att tre företag, Stayhard, Sportamore 
och Ateljé Margaretha använde streckkoder i sin returhantering medan resterande tre 
företag inte gjorde detta. Dock svarade alla dessa att streckkoder skulle kunna vara önskvärt 
att använda. 
 
Enligt Mollenkopf et al (2007a) är returhantering ett mycket bra tillfälle för företag att till 
kunden erbjuda service, återbygga kundens förtroende för företaget och kommunicera med 
kunden. Detta var något som alla fallföretag nämnde, att det ger ett tillfälle att erbjuda extra 
kundservice, kommunicera med kunden och hjälpa kunden till rätt produkt. 

5.4  Uppföljning 

För att kunna utvärdera ett företags prestationer och försöka förbättra resultaten i 
framtiden är det enligt Cullen, Bernon och Gorst (2010) viktigt att mäta och följa upp 
returprocessen. Detta för att se hur företaget faktiskt presterar och vilka områden som är 
kritiska och behöver förbättras. Empirin visar att inget av fallföretagen hade någon specifik 
uppföljning av varken tidsåtgång eller alla kostnader för returer. Enligt Cullen, Bernon och 
Gorst (2010) är det viktigt att identifiera alla kostnader förknippade med returer och en 
totalkostnadsstrategi som inkluderar alla kostnader exempelvis frakt-, hanterings- och 
administrativa kostnader bör användas. Sportamore betalar kundens returfrakt och de 
mäter också dessa kostnader. Acne Studios står även de för returfrakten men mäter inte 
kostnaden. Dock är de medvetna om hanteringskostnaden för en retur. Varken Ateljé 
Margaretha, Outnet eller Stayhard mäter eller följer upp några kostnader för returer. Det var 
alltså inget av företagen som följde upp alla kostnader kopplade till returer.  
 
Att använda sig av returorsaksinformation genom att be kunder fylla i olika alternativ kan 
enligt Hjort (2010) vara ett sätt för att få underlag till att i framtiden minska antalet returer. 
Om många kunder visar sig returnera av samma anledning kan detta ses över och justeringar 
och uppdateringar kan göras. I empirin framkom att fem av de sex fallföretagen använder 
returorsaker. Care of Carl och Stayhard använder denna data för att uppdatera 
produktinformation på hemsidan, det gör även Sportamore och Ateljé Margaretha, men inte 
i så stor utsträckning. Acne Studios använder sig av returorsaker men uppdaterar sällan 
produktinformation utifrån detta. Hur många olika returorsaker som bör användas samt hur 
dessa bör utformas kan enligt Florin et al (2007) vara problematiskt och svårbedömt. Risken 
finns att om för många returorsaksalternativ används så orkar inte kunden ens läsa vilka 
alternativ som finns medan för få och öppna orsaksalternativ inte ger tillräcklig information 
om den faktiska orsaken. Acne Studios använde från början cirka 20 stycken alternativ, men 
insåg sedan att detta var för många och minskade då ner dem i antal.  
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Enligt Kang och Johnson (2009) kan ett sätt att undvika dyra returer och upptäcka 
utnyttjande av givmilda returpolicies vara att spara information kring kunder som ofta 
returnerar varor och identifiera och uppmärksamma avvikande beteendemönster. Endast 
Stayhard verkar enligt empirin använda sådan information för att eventuellt spärra kunder 
från att handla av företaget framöver. Hos Ateljé Margaretha verkar det främst vara viktigt 
att spara information kring vilka kunder som ej brukar hämta ut beställda paket vid 
utlämningsstället.  

5.5  Sammanfattning av analys 

Att returlogistik kan användas som ett konkurrensmedel och att det är ett sätt att erbjuda 
kundservice är något den teoretiska referensramen tar upp som centralt. Detta bekräftas av 
studiens empiriska bidrag då alla fallföretagen nämnt kundservice kopplat till returer. Enligt 
den teoretiska referensramen kan företag i sin strategiutveckling välja mellan att försöka 
undvika att returer uppstår och att effektivisera det befintliga returflödet samt att välja att 
kombinera dessa. Denna kombination verkar vara vanlig i empirin även om fokus mer verkar 
ligga på det ena eller andra alternativet. Ett sätt att undvika att returer uppstår är genom att 
tillhandahålla korrekt och tydlig information om plagg på företags hemsida. Exempel på 
funktioner som fallföretagen använder som kan tydliggöra denna information är 
produktbeskrivningar, måttabeller, zoomningsfunktioner och kundrecensioner. Enligt teorin 
är det fördelaktigt om information på förhand kan samlas in om att en retur är på väg. Detta 
är inget fallföretagen gör i dagsläget. Vad gäller regler kring returer är det viktigt att dessa är 
tydliga. De flesta fallföretagen har returpolicies som är utformade efter lagkraven, men i 
själva verket är de mer generösa. Enligt den teoretiska referensramen är det viktigt att ha 
nedskrivna rutiner för hur returhanteringsprocessen ska gå till. Detta hade fyra av 
fallföretagen, i olika utsträckning. Själva hanteringsprocessen var relativt lika i de olika 
fallföretagen. Något som skiljde sig åt var om streckkoder användes eller inte, vilket hälften 
av företagen använde sig av. Hur lång tid hanteringsprocessen vanligtvis tar varierade i 
fallföretagen från några timmar upp till ett par veckor. Gällande kostnadsuppföljning var det 
inget av fallföretagen som följde upp alla kostnader som returer genererar. Dock är detta 
enligt den teoretiska referensramen viktigt för att kunna utvärdera sina prestationer. Fem av 
de sex fallföretagen samlade in information kring returorsaker. Dock använde inte alla 
företag denna information för att uppdatera sina produktbeskrivningar på hemsidan.  
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6.  DISKUSSION 
 
Nedan följer en diskussion kring det övergripande resultatet av den genomförda studien. 
Avsnittet är som i föregående analys indelat efter strukturen e-handel och returlogistik, 
strategisk syn, före retur inkommer, under returhantering och uppföljning. Även vilka 
praktiska respektive teoretiska bidrag som framkommit tas upp samt studiens 
generaliserbarhet.  

6.1  Resultat 

6.1.1  E-handel och returlogistik 

Att erbjuda en hög kundservice är generellt sett mycket centralt och kan vara av extra stor 
vikt vid försäljning till slutkonsumenter. Vid e-handel av kläder är kundservice ett mycket 
viktigt och komplext område då många företag i princip erbjuder likvärdiga produkter i 
samma prisklass och kundservice kan då bli den avgörande faktorn för om en kund väljer att 
handla av ett specifikt företag eller av dess konkurrenter. Returer är en stor del av den 
övergripande kundservicen och en chans för företag att konkurrera. Att erbjuda fria och 
enkla returer kan vara ett sätt att locka kunder och få dem att bli lojala men detta för även 
med sig kostnader och troligtvis en ökad returneringsgrad. Här kan diskuteras om detta sätt 
att få kunders lojalitet verkligen är lönsamt eller om denna konkurrenspress bidrar med 
olönsamhet för alla aktörer i branschen. Returneringsgraden inom e-handel av kläder är 
relativt hög och detta skulle till viss del kunna vara självförvållat av företagen. Är fria och 
enkla returer något som kunderna faktiskt kräver eller är det något som utvecklats från 
konkurrenssituationen?  
 
Andelen returer inom e-handel av kläder kan enligt den teoretiska referensramen vara högre 
än vad som uppgavs av fallföretagen. Dock var företagens uppgifter kring returnivåer 
uppskattningar och de skulle i verkligheten kunna vara högre än vad som uppgavs. Ett av 
företagen, de som utåt marknadsför sig med fria returer och förlängd ångerrättsperiod, ville 
ej uppge hur stor andel returer de har. Det kan vara möjligt att detta företag kan ha högre 
returnivåer än de andra fallföretagen, då en mer generös policy också bör medföra fler 
returer. Att erbjuda fria returer var också ett av de andra fallföretagen inne på att göra men 
anledningen till att de var osäkra var just att de då trodde att returnivåerna skulle öka 
markant. 

6.1.2  Strategisk syn 

På frågan om fallföretagen arbetade med att effektivisera det returflöde som finns eller med 
att undvika att returer uppstår alls svarade de flesta att de mer eller mindre arbetar med 
båda. Att vissa av företagen fokuserar mer på att arbeta med att effektivisera det returflöde 
som finns tyder på insikt kring att de vet att returer uppstår och att de tycker att det är 
acceptabelt, och istället lägger resurser på att ta hand om de returer som inkommer på ett 
så effektivt sätt som möjligt. De företag som mer arbetar med att undvika att returer 
uppstår verkar mer fokusera på vikten av information och på att hjälpa kunder att inhandla 
rätt produkt direkt. Att fokusera på att effektivisera det befintliga returflödet kan kopplas 
samman med att erbjuda fria returer. Tas avgiften för returfrakten bort ökar sannolikt 
returnivåerna och effektiva processer blir då centralt för att fria returer ska vara ekonomiskt 
försvarbart och för att resursåtgången ej ska bli för hög.  
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En punkt där åsikter mellan företagen gick isär, som kan peka på hur företag ser på returer, 
är huruvida de uppmuntrar kunder att köpa hem flera storlekar av samma plagg för att 
sedan returnera vissa av plaggen eller om de ej erbjuder denna frihet och istället vill försöka 
begränsa returflödet. Två av företagen uppgav att de vill undvika detta beteende medan 
andra verkade mer accepterande och trodde att trenden i stort gick mot ett mer 
accepterande synsätt. Om fria returer erbjuds skulle detta kunna vara ett sätt för e-
handelsföretag att i större utsträckning kunna konkurrera med fysiska butiker. Att hemma 
kunna prova plagg skulle kunna vara ett substitut mot de fysiska butikernas styrka i form av 
kundernas möjlighet att prova och känna på plaggen. Att erbjuda fria returer verkar vara 
något som flera av fallföretagen funderade på att införa och vissa av företagen erbjöd redan 
detta. Detta kan tyda på att konkurrensen i branschen hårdnar och att kundservice då blir 
allt viktigare. 
 
Att returlogistik varit ett bortprioriterat ämne kan till viss del ses i empirin. Ett tecken som 
tyder på detta är att några av företagen ej hade avsatt personal för hanteringen av returer 
eller att de endast hade en person som kunde sköta returer. Detta gjorde att om denna 
person var borta samlades returer på hög. Att returer på ett företag hanterades när tid fanns 
över tyder också på denna bortprioritering och hos flera av företagen kunde returer bli 
liggande flera dagar innan de hanterades. Dock pekar det faktum att de flesta av företagen 
hade en nedskriven rutin för hur returer bör hanteras ändå på att det till viss del prioriteras 
och att arbetet egentligen skulle kunna utföras av vem som helst. Om en tydlig rutin finns 
nedskriven och tid är avsatt till returhantering skulle returer kunna planeras in att hanteras 
löpande och det skulle kunna utföras av vem som helst. 

6.1.3  Före retur inkommer 

Problematik gällande returer är att de är svåra att planera för då prognoser är svåra att göra 
och information sällan inkommer på förhand om att en retur är på väg. Skulle information 
kunna samlas in, exempelvis genom RMA-system, skulle detta kunna möjliggöra för bättre 
planering och resursallokering. Enligt Konsumentköplagen är att kunder på förhand ska 
lämna information inget företag kan kräva. Istället skulle kunder på något annat sätt behöva 
uppmuntras att på förhand anmäla returer. Eventuellt skulle rabatter på framtida köp kunna 
erbjudas eller andra ekonomiska incitament så som fri returfrakt eller liknande. Om kunder 
föranmäler returer kan även returer som ej behöver accepteras tidigare identifieras. I 
dagens läge verkar de flesta företag acceptera i stort sett alla returer även om de exempelvis 
inkommer för sent. Att då hantera och skicka tillbaka returen till kund blir kanske mer 
resurskrävande än att acceptera den. Skulle returen däremot stoppas innan den skickas in till 
företaget skulle kostnaden för returer och dess hantering kunna minskas. Kanske borde 
företagen se över sina regler och istället för att acceptera returer som ej behöver accepteras 
ha mer generösa regler men följa dessa hårdare. Dock är det fortfarande viktigt att kunder 
så snabbt som möjligt skickar in sina returer för att dessa ska kunna finnas tillgängliga för 
nya kunder. För att skynda på denna process skulle exempelvis en förfrågan om kunden vill 
returnera något kunna skickas ut till kund via sms eller mail direkt efter köp. På detta vis kan 
företag lättare uppskatta förväntat returflöde. För att få kunder att snabbare skicka in 
returer skulle även här ekonomiska incitament kunna användas, exempelvis gratis returfrakt 
om kunden returnerar inom en vecka.  
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I dagsläget är det inget av fallföretagen som segmenterade sina returpolicies utefter kunder 
eller produktgrupp (med undantag underkläder). Att göra detta skulle kunna ge en bättre 
resursfördelning men samtidigt skulle det kunna göra kunderna mycket förvirrade när inte 
samma regler gäller för alla produkter eller för alla kunder. Tydlighet är nog ändå det 
viktigaste när det gäller regler som rör kunder och att skilja kunder från varandra kan även 
ses som orättvist, något som kan uppröra många kunder.  

6.1.4  Under returhantering 

Själva returhanteringsprocessen från att en retur inkommer till ett företag tills dessa att den 
kan säljas vidare till en ny kund verkar i många fall ej vara så komplex och genomförs på ett 
liknande sätt i alla fallföretag. Denna enkelhet skulle här kunna bero på att det är relativt 
små företag som undersökts. Dock verkar vikten av nedskrivna rutiner skilja sig mellan 
företagen. Hur enkel processen än är kan det vara fördelaktigt att ändå ha en detaljerad 
beskrivning av processens ingående steg. Detta dels för att vem som helst ska kunna utföra 
uppgiften vid behov men också för att få en bättre överblick över hur processen ser ut och 
vad som skulle kunna göras bättre. Finns ingen rutin är det svårt att utvärdera om 
hanteringsprocessen utförs på bästa sätt.  
 
Något som skilde lite mellan fallföretagen var i hur stor grad de bearbetade de produkter 
som inkom för att få dem att se ut som nya igen. Två av fallföretagen uppgav att de ibland 
stryker returnerade plagg om detta krävs medan ett annat menade att det nästan knappt är 
försvarbart att ens rolla av plaggen. Graden av bearbetning kan diskuteras. Exempelvis kan 
det, som nog är troligt i detta fall, skilja sig mellan låg- och högvärdesprodukter. Företagen 
som ibland stryker sina returnerade plagg säljer dyrare produkter, antagligen med högre 
marginal, vilket kan göra att det är mer försvarbart för dem med en högre grad av 
bearbetning. Det andra företaget säljer standardprodukter där marginalen lätt riskerar att 
ätas upp av höga hanteringskostnader. 
 
Att använda tekniska hjälpmedel i hanteringsprocessen kan underlätta processen i sig men 
kan också vara nog så viktigt för att lättare samla information. Hälften av företagen i studien, 
både nyetablerade och något äldre företag, använde inte streckkoder. Dock funderade alla 
dessa företag på att införa streckkoder. Förutom fördelen att det blir lättare att kontrollera 
var olika plagg befinner sig kan streckkoder exempelvis användas för att prioritera vilka 
returnerade plagg som ska hanteras först. Om alla plagg scannas när de inkommer kan 
personal, genom integrerad information, prioritera att hantera exempelvis plagg där brister 
eller hög efterfrågan finns.  

6.1.5  Uppföljning 

För att kunna förbättra sina processer är det mycket viktigt med mätning, uppföljning och 
utvärdering. Inga av fallföretagen verkade mäta alla totala kostnader som ingår i 
returprocessen. Detta kan dels bero på att uppföljning av framåtflödet kan ses vara mer 
prioriterat och dels på grund av att kostnader för returer kan vara svåra att identifiera och 
mäta. Kostnaden för returfrakt bör relativt enkelt kunna mätas. Dock är det svårare att mäta 
vad hanteringen och den administrativa processen samt indirekta poster generar för 
kostnader. Ett mått på hanteringskostnaden skulle kunna vara tidsåtgång för hantering vilket 
sedan kan kopplas personalkostnader. Även om det kan ses vara mer viktigt att följa upp 
processen ut till kund, då försäljning är det som genererar intäkter, är det också vitalt med 
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uppföljning gällande returer då det annars är svårt att göra förbättringar. Om 
effektiviseringar görs i returflödet skulle detta kunna leda till att mer resurser kan läggas på 
andra poster så som exempelvis att snabbare få ut produkter till kunder. Det kan även vara 
centralt att följa upp hur nöjda kunder är med returprocessen och upplevelsen under denna. 
Också detta kan leda till nya infallsvinklar och förbättringar.  
 
Fem av de sex fallföretagen samlade in information kring kunders returorsaker. Endast två av 
företagen använder dock relativt regelbundet dessa returorsaker som underlag för att 
uppdatera produktinformation på hemsidan. All respons från kunder är viktig att ta tillvara 
och att använda denna information som samlats in från kunder bör prioriteras. Ju mer 
information som finns tillgänglig om en produkt innan köp desto mindre blir risken för felköp 
och därav antal returer.  

6.2  Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Vid genomgång och sammanställning av för studien relevant teori upptäcktes att det var 
svårt att hitta teori just kring returer av icke defekta produkter inom e-handel av kläder. 
Sökandet fick därför utökas till att innefatta olika delar av logistik, informationssystem och 
marknadsföring. Denna rapport kan där av sägas bidra med en specifik teori anpassad för 
området. Då befintlig teori saknat en indelning kring returer gällande om det fokuserar på 
förebyggande åtgärder, effektivisering kring själva hanteringen eller uppföljning, utan de 
mer vävt samman alla delar eller endast behandlat ett av områdena bidrar denna rapport 
med en modell och sammanställd teori kring varje delområde av returprocessen. Studiens 
modell delar in returprocessen i före retur inkommer, under returhantering och uppföljning 
på ett sätt som tidigare inte gjorts och bidrar med en mer heltäckande syn, från det att en 
kund köper en produkt till dess att den via en retur kan säljas till en ny kund. 
 
Att fokusera på returer kan vara mycket viktigt vid e-handel av kläder då det både kan vara 
ett konkurrensmedel men även kan medföra stora kostnader. Förståelse för att 
returhantering kan vara ett sätt att skapa kundvärde och lojalitet från kunder måste 
balanseras med det faktum att varje retur genererar kostnader. Det är viktigt att i företag 
reda ut vad det är som vill uppnås med returhanteringen. Att försöka undvika att returer 
uppstår genom tydlig information kombinerat med en givmild och tydlig returpolicy och 
effektiva returprocesser kan ge både hög uppfattad kundservice och låga kostnader. Genom 
att noga följa upp vad returer kostar samt utvärdera processen kan företag bli medvetna om 
vad returer faktiskt kostar företaget samt vad som kan göras mer effektivt framöver. Den 
checklista som presenterats i den teoretiska referensramen kan företag använda för att 
utvärdera sin returprocess och också göra förbättringar.   
 
Gällande generaliserbarheten av denna rapport kan sägas att antalet fallföretag i studien 
varit för lågt för att några egentliga slutsatser om området i allmänhet skulle kunna dras. 
Dock framkom vissa övergripande likheter fallföretagen emellan som kan peka på att de 
generellt stämmer inom e-handel av kläder. Alla branscher och alla aktörer i en 
försörjningskedja, exklusive slutkund, tvingas handskas med returer. Resultatet av denna 
studie skulle till viss del kunna appliceras även på andra branscher. Dock kan det vara svårt 
att använda dessa resultat på andra försäljningskanaler, då försäljning på distans skiljer sig 
mycket från traditionell butikshandel och returer där kan uppstå av helt andra anledningar.  
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7.  SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING 
 
I nedanstående avsnitt presenteras vilka slutsatser som kan dras av den studie som 
genomförts. Avsnittet är uppdelat utefter de tre forskningsfrågorna som också nedan 
presenteras var för sig. Till sist följer förslag på områden som under studien uppkommit som 
intressanta men ej vidare har kunnat studeras djupare. Dessa områden skulle kunna vara 
underlag för vidare forskning. 

7.1  Slutsatser 

7.1.1  Forskningsfråga 1 

Hur hanterar och styr företag inom e-handel av kläder sina returflöden strategiskt och 
operativt? 
 
Vad gäller den strategiska styrningen av returflöden inom e-handel av kläder verkar det 
finnas en samsyn hos fallföretagen angående vikten av kundservice och att returlogistik är 
en faktor att ta hänsyn till när det gäller att skapa kundvärde. Företagen i studien verkar inse 
att returer är något som medför kostnader men de verkar också förstå att erbjuda kunder 
enkla returförfaranden och generösa regler är viktigt för att behålla kunder och möjliggöra 
merförsäljning. Vad gäller regler kring returer utgick alla företag från de lagar som finns inom 
området men hos några av företagen togs mer hänsyn till kunderna och generösare regler än 
vad lagen kräver erbjuds. Även hos de företag som i sina regler endast följer de lagkrav som 
finns och ej går längre fanns ändå en insikt om att returer allt mer blir en konkurrensfaktor 
och inställningen att det är kunden som har rätt var genomgående. Ofta accepteras returer 
trots att de exempelvis inkommit för sent eller är nedsmutsade. 
 
Generellt bland fallföretagen fanns aktiviteter som syftade både till att effektivisera det 
befintliga returflödet och till att undvika att returer överhuvudtaget uppstår. Det var ingen 
markant faktor som tyder på att företagen arbetade med antingen det ena eller det andra 
utan en kombination användes oftast. Effektivisering skedde exempelvis genom att personal 
ständigt sökte efter förbättringspotential och undvikande handlade till stor del om att arbeta 
för att returer ej ska uppstå genom att ha tydlig information på hemsidan samt att undvika 
felplock.  
 
Inget av fallföretagen får på förhand in information om att returer är på väg och då kan inte 
heller någon speciell planering eller förberedelse göras. Dock finns hos de flesta av företagen 
nedskrivna rutiner för hur returer ska hanteras när de väl kommer in från kunder. Processen 
i sig är inte speciellt komplicerad och är relativt lika mellan företagen i studien. Aktiviteter 
som ingår är mottagning och kontroll, bearbetning av plagg, administrativa åtgärder och att 
plaggen åter igen läggs in på sin lagerplats. Hur lång denna process är kan dock skilja sig åt. 
Hos fallföretagen i denna studie skilde det sig från några timmar till i vissa fall ett par veckor. 
Alla företag använder affärssystem som stöd i sin returhantering. Det sista steget i 
returprocessen är att följa upp och utvärdera prestationer, resursåtgång och kostnader. 
Detta var dock något som fallföretagen ej i så stor utsträckning gjorde. 

7.1.2  Forskningsfråga 2 

Vilka svårigheter och möjligheter kan kopplas till returlogistik inom e-handel av kläder? 
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Svårigheter med returlogistik kan vara många och något som kan vara problematiskt är att 
returlogistik på många sätt skiljer sig från traditionell logistik. Ett av de största problemen 
med detta flöde från kund tillbaka till företag är att det är svårt att förutspå och därav 
planera för. I och med denna svårighet är det också svårt att veta hur mycket som bör köpas 
in, då risken finns att många plagg kommer återkomma som returer. En annan svårighet kan 
vara att företag inte vet på förhand vilket skick plagg kommer att vara i när de kommer som 
returer. Vissa plagg kan vara förstörda och att då behöva skicka tillbaka dessa åter till kund 
är resurskrävande. Dock verkar det hos fallföretagen vara mycket ovanligt att returer ej 
accepteras, utan de tas ofta emot även om de är förstörda eller har inkommit för sent. Det 
största problemet med returer verkar dock hos fallföretagen vara att de tar lång tid att 
hantera returer. 
 
Angående möjligheter med returer var fallföretagens syn relativt enhetlig och stämde även 
överens med den teoretiska referensramen – den största möjligheten med returer är att 
kunna erbjuda hög kundservice. Returtillfället ger en möjlighet till kontakt med kunden och 
är därav ett tillfälle att hjälpa kunden och uppvisa hög kundservice, vilket också är ett 
konkurrensmedel. Erbjuds hög kundservice är det lättare att få lojala kunder som 
återkommer.  

7.1.3  Forskningsfråga 3 

Vilka hjälpmedel och förbättringsåtgärder kan användas för att minska och/eller 
effektivisera returflöden inom e-handel av kläder? 
 
Hjälpmedel för att minska returflödet genom att undvika att returer uppstår är främst att på 
hemsidan ha korrekt och tydlig information om plagg till kunder innan köp. Denna 
information kan vara i form av produktbeskrivningar och råd, tydliga bilder med detaljer och 
zoomning, rörliga bilder eller måttabeller. Genom att så tydligt som möjligt beskriva plaggen 
minskar risken för att en kund inte blir nöjd. Att utifrån kunskap om returorsaker också 
uppdatera denna information kan göra informationen ännu bättre och mer korrekt. Detta är 
något som inte görs av alla fallföretag men som skulle kunna leda till att returer minskar, då 
informationen ut till kund skulle förbättras.  
 
För att effektivisera returprocessen kan ett antal hjälpmedel användas. Skulle företag kunna 
samla in information på förhand om att en retur är på väg skulle hanteringen lättare kunna 
planeras för, vilket skulle kunna minska den icke värdeskapande tiden exempelvis då returer 
väntar på att hanteras. De flesta av fallföretagen hade nedskrivna rutiner för hur deras 
returhanteringsprocess ska gå till. Är denna rutin noga planerad och utvärderad bör returer 
kunna hanteras snabbt och effektivt. Tekniska hjälpmedel som kan underlätta 
returhanteringen är exempelvis användandet av streckkoder. Detta var något som användes 
hos hälften av de företag som studerades. Att använda streckkoder kan effektivisera 
processen då produkter blir lättare att spåra och information lättare kan samla in. 

7.2  Vidare forskning 

Under arbetets gång med denna rapport uppstod vissa frågor som hade varit intressanta att 
studera djupare men som ej låg innanför ramarna för denna studie. En av dessa frågor rör 
kostnadsuppföljning, då det under studiens gång upptäcktes att det var något företagen ej i 



 

 59 

så stor utsträckning gjorde. Det skulle därför vara av intresse att utforma ett verktyg för en 
totalkostnadsanalys där både direkta och indirekta kostnader kopplade till returer 
inkluderas. Ett annat område som skulle vara intressant att vidare utforska är hur företag 
skulle kunna integrera förväntade returnivåer med inköpskvantitet. Många företag verkar ha 
svårt att veta hur många returer som kommer att komma in och därav också hur många 
produkter de bör köpa in. Detta är extra problematiskt gällande säsongsvaror. Tar en vara 
slut på lager och mer inköp görs samtidigt som många returer återvänder kan lager med 
osäljbara produkter bli höga. Med hänsyn till returnivåer kan det alltså vara svårt att 
bedöma hur ofta och hur mycket som bör köpas in då dessa nivåer på förhand är okända. Då 
flera av företagen som inkluderats i studien antingen erbjudit fria returer eller haft detta i 
åtanke för framtiden skulle det också vara intressant att utforska om det finns någon 
koppling mellan kostnadsfria returer och höga returflöden, då ökade returflöden nämnts 
som ett hinder och en stor risk med att erbjuda fria returer.  
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BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR 
 
Frågor kring returlogistik och hantering 
 
Vi har delat upp följande frågor utifrån vår teoretiska referensram, där den första 
delen handlar om strategi och nästföljande delar handlar om returprocessen – 
uppdelat i före retur kommer in, under returhantering samt efter retur 
behandlats/uppföljning. 
 
Strategisk syn på returer 

 Sköter ni returhanteringen själva eller outsourcas denna aktivitet helt eller 
delvis?  

 Har ni gjort något aktivt val att antingen effektivisera det befintliga returflödet 
eller försöka minska returnivåer, eller en kombination av dessa? 

 
Före retur inkommer 

 Inkommer information i förväg om att en vara är på väg att returneras?   

 Prognostiserar ni förväntat antal returer?  

 Arbetar ni aktivt med att försöka minska antalet returer? I så fall hur? 

 Har ni något regelsystem för vilka returer som ska accepteras, exempelvis 
sena returer?  

 Vilka faktorer beaktades när ni utformade er returpolicy? 

 Har ni samma returpolicy för alla kunder/produkter?  

 Hur ser ni på returpolicies? Ser ni det ett sätt att genom hårda policies 
begränsa returflödet eller genom generösa locka kunder? 

 Inspekteras plagg som ska lanseras innan de läggs upp på hemsidan, för att ge 
bra/korrekt produktinformation? 

 
Under returhantering 

 Hur ser er returhanteringsprocess ut? Vilka aktiviteter består den av?  

 Har ni någon framtagen processkarta/ formaliserad rutin? 

 Prioriteras inkomna returer i hanteringen, till exempel utifrån värde, eller 
hanteras de i den ordning de kommer in? 

 Hur fort/när uppdateras lagersaldot när en retur har inkommit? 

 Jobbar ni med att försöka effektivisera processen löpande? Har ni en inbyggd 
förbättringstanke?   

 Arbetar ni med att i förväg anpassa returen så att den kan hanteras effektivt?  
Ber ni exempelvis kunder att returnera i orginalförpackning eller skickar ni 
med retursedlar i utleveransen? 

 Inspekteras alla klädesplagg som returnerats eller endast de som varit ute hos 
kund?  

 Har ni någon uppfattning om hur lång tid det i genomsnitt tar från att en retur 
inkommer tills den läggs in på lager igen? 

 Används informationssystem eller andra tekniska hjälpmedel som stödjer 
returhantering? 
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Efter retur hanterats/uppföljning 

 Använder ni någon form av returkoder för att utifrån orsak dela in returer i 
olika kategorier?   

 Mäts den totala kostnaden för returer? 

 Vet ni hur stor andel olika typer av returer är samt vilka kostnader de 
genererar?  

 Har ni någon statistik på hur många plagg som returneras av de ni säljer?  

 Sparas information kring vilka kunder som ofta returnerar varor? 
 
Svårigheter med returer  

 Vad uppfattar ni som problematiskt med returer av icke defekta produkter*? 
 
Möjligheter 

 Ser ni några möjligheter med att hantera returer av icke defekta produkter 
effektivt och i så fall vilka? 

 
 
* Med icke defekta produkter menas varor som skickats tillbaka från kund till 
leverantör utan att det egentligen är något fel på varan, alltså då kunden utnyttjar sin 
ångerrätt. 
 

 

 

 

 

 


