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Abstract 
 
Digitalization is one of the most influential trends in fashion industry today, which is strongly 
linked to the fact that e-commerce has become an increasingly obvious choice for consumers. 
In relation to this, consumers have begun to consider their own home as the fitting room in the 
digital store, which has led to consumer returns becoming a growing problem for e-commerce 
companies. At the same time, several studies show that consumers who make product returns, 
are also more profitable than those who do not. Returns should therefore be considered a service 
that is offered to the customer, where there is opportunity for the company to further influence 
the customer value. Furthermore, customer value is created when the company offers a returns 
management process that supports the customer's purchasing behaviour. Thus, the returns 
management process is considered as a potential source of competitive advantage. Therefore, 
it is required that e-commerce companies work strategically to reduce the number of returns 
and to make the returns management process more effective. 
 
The purpose of this paper, which is written in Swedish, is to compare how Swedish e-
commerce-based fashion companies within varying market levels work with their return policy, 
gatekeeping and avoidance as part of the returns management process, and how these activities 
contribute to each company's customer value. Based on this, a qualitative study was carried out 
in the form of semi-structured interviews with three Swedish e-commerce-based fashion 
companies as part of the study's primary data. Since the participation frequency for the 
interviews was lower than expected, a qualitative document study was carried out on the 
companies’ websites as well as on six additional e-commerce-based fashion companies' 
websites. Finally, a semi-structured interview with a Swedish company, which offers digital 
products for e-commerce within returns management, was carried out. 
 
The collected data was analysed using thematic analysis based on the models presented in the 
theoretical frame of reference: Porter's (1985) value chain and Rogers et al. (2002) returns 
management model which is divided into a strategic and an operational process. Based on this, 
the study states that in order to remain competitive in the digitally based fashion industry, it is 
necessary to consider the customer loyalty as well as the customer satisfaction of the company 
and its market level. These factors, which relate to customer value, should exceed the cost of 
offering the customer a generous return policy with free returns and an extended right to return 
purchases. Furthermore, the study states that companies should focus on constantly improving 
their avoidance based on their customers’ demand, and that the gatekeeping process should be 
completed based on the market level the company belongs to. In conclusion, the lack of a 
digitalized returns management process leads to a more reactive process rather than proactive. 
Thus, the study concludes that e-commerce companies should implement and adapt 
digitalization according to their size, qualifications and market level within their returns 
management process. 
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Sammanfattning 
 
Digitalisering är idag en av de mest inflytelserika trenderna inom modebranschen, vilket bland 
annat är starkt kopplat till att e-handel blivit ett allt mer självklart val för konsumenter. I 
samband med detta har konsumenter i allt större utsträckning börjat betrakta sitt eget hem som 
provrummet i den digitala butiken, vilket har lett till att returer är ett växande problem för e-
handelsföretag. Samtidigt visar flertalet studier att de kunder som returnerar varor är mer 
lönsamma än de kunder som inte gör det och att en väl fungerande returhanteringsprocess ökar 
förtroendet för företaget. Returer bör därmed betraktas likt en tjänst som erbjuds kunden, där 
det finns möjlighet för företaget att påverka kundvärdet ytterligare. Vidare skapas kundvärde 
när företaget erbjuder en returtjänst som stödjer kundens köpbeteende, och därmed ses 
returhanteringsprocessen som en potentiell konkurrensfördel. Därför krävs det att e-
handelsföretag idag arbetar strategiskt för att minska antalet returer och effektivisera 
returhanteringen genom sin returns management-process.  
 
Syftet med denna uppsats är därför att jämföra hur svenska e-handelsbaserade modeföretag 
inom varierande marknadsnivåer arbetar med returpolicy, gatekeeping och avoidance som en 
del av returns management-processen, samt hur dessa aktiviteter bidrar till respektive företags 
kundvärde. Med utgångspunkt i detta har en kvalitativ undersökning genomförts i form av 
semistrukturerade intervjuer med tre svenska e-handelsföretag inom modebranschen som en del 
av studiens primärdata. Då deltagarfrekvensen för intervjuerna blev lägre än förväntat, 
genomfördes även en kvalitativ dokumentstudie på företagens hemsidor samt på ytterligare sex 
e-handelsbaserade modeföretags hemsidor. Avslutningsvis genomfördes även en 
semistrukturerad intervju med ett svenskt företag, vilket erbjuder digitala produkter för e-handel 
inom returns management. 
 
Det insamlade datamaterialet analyserades med hjälp av tematisk analys utifrån de modeller 
som presenteras i den teoretiska referensramen: Porters (1985) värdekedja samt Rogers et al. 
(2002) returns management-modell vilken är uppdelad i en strategisk och en operationell 
process. Utifrån detta konstaterar studien att för att förbli konkurrenskraftig på den digitala 
modemarknaden, krävs det att företagets och marknadsnivåns kundlojalitet samt kundnöjdhet 
beaktas. Dessa faktorer, vilka relaterar till kundvärde, bör överstiga kostnaden för att erbjuda 
kunden en generös returpolicy i form av fria returer och längre ångerrätt. Vidare konstaterar 
studien att företagen bör fokusera på att ständigt förbättra sitt avoidance-arbete utifrån kundens 
efterfrågan, samt att gatekeeping-processen bör fullföljas utifrån vilken marknadsnivå företaget 
tillhör. Sammanfattningsvis leder avsaknaden av en digitaliserad returns management-process 
till ett mer reaktivt arbete snarare än proaktivt. Därmed konstaterar studien att e-handelsföretag 
bör implementera och anpassa digitalisering utefter dess storlek, förutsättningar samt 
marknadsnivå inom sin returns management-process.  
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet introduceras en teoretisk och praktisk bakgrund till det valda 
problemområdet. Därefter presenteras problemdiskussionen som föranleder uppsatsens syfte 
och forskningsfråga. Slutligen redogörs studiens fortsatta disposition.   

1.1 Bakgrund 
 
Diskussionen om var och i vilken riktning modeindustrin är på väg har förmodligen aldrig varit 
så intensiv som den är idag bland media, industriexperter, företag och intressenter. 
Globalisering, digitalisering, ekonomisk instabilitet, ökad konkurrens och konsumenters 
föränderliga preferenser är några av de faktorer som bidrar till ovissheten kring den traditionella 
modeindustrins utveckling (Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group, 2018). 
Driven av kreativitet och skapande är modebranschen starkt trendkänslig och påverkas ständigt 
av vad som händer i samhället i stort. Detta gäller inte minst designen på själva produkterna, 
men även affärsprocesserna och de operationella strategierna. Då trendkänsligheten och kraven 
från konsumenter ständigt ökar, krävs det även att branschen som helhet följer med, vilket 
innebär en del utmaningar (NaviPro & PDC Sweden, 2018). Enligt McKinsey & Company och 
The Business of Fashion (2018) måste företag, oavsett storlek och segment, börja se möjligheter 
snarare än att bara övervinna utmaningar för att vara fortsatt konkurrenskraftiga i det nya 
marknadsklimatet. För att vara framgångsrik och ligga i framkant av utvecklingen måste 
företagen anpassa sitt erbjudande till den enskilda kundens behov och förenkla 
shoppingupplevelsen med hjälp av innovation samt digitala lösningar (McKinsey & Company 
& The Business of Fashion, 2018).  

1.1.1 E-handelns tillväxt  
 
Att digitalisering är en av de mest inflytelserika trenderna inom modebranschen är bland annat 
starkt kopplat till att e-handel blivit ett allt mer självklart val för konsumenter (Hultman, 
Fuentes, Hjort, Johansson & Tarnovskaya, 2017). Enligt E-barometern Årsrapport 2018 var 
2018 ett framgångsrikt år för den svenska e-handelsmarknaden. E-handelsförsäljningen 
uppgick till 77 miljarder kronor, vilket innebar en tillväxt på 15% jämfört med föregående år, 
och utgjorde en andel på 9,8% av den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige. Detta kan i 
sin tur jämföras med 2017 då e-handeln utgjorde ca 3% av den totala detaljhandelsförsäljningen, 
vilket illustrerar hur snabbt utvecklingen har skett (PostNord, Svensk Digital Handel & HUI 
Research, 2019). I den årliga rapporten Handelns Betydelse – Då, Nu och i Framtiden 
framtagen av Handelns Ekonomiska Råd prognostiseras att e-handeln kommer att stå för 30% 
av den totala svenska detaljhandeln inom 10 år, och på ännu längre sikt kommer majoriteten av 
all detaljhandel att ske online. Som det ser ut idag är fysiska butiker och onlinebutiker jämlika, 
men så småningom förväntas e-handeln stå för 60–75% av den totala detaljhandeln (Bergman, 
Felländer & Åsbrink, 2017).  
 
Likt tidigare år var modevaror i form av kläder och skor de mest populära varorna att handla 
via internet bland svenska konsumenter under år 2018 (PostNord, Svensk Digital Handel & 
HUI Research, 2019). Detta fastställs även av den svenska branschorganisationen Svensk 
Handel Stil, som menar att försäljningen inom modebranschen går från fysiska till digitala 
försäljningskanaler till följd av den pågående globaliseringen (Bränström, 2017). Baserat på de 
ovan presenterade siffrorna kan e-handelns växande betydelse för företag inom modebranschen 
därför konstateras. De trender som identifierats i bakgrunden till denna studie påverkar dock 
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inte endast försörjningskedjan i flödesriktningen företag till konsument, utan även den 
omvända. I Handelsrådets rapport Konsumentreturer i Digital Handel (2017) konstateras det 
att konsumentreturer är ett växande problem för e-handelsföretag, och enligt E-barometern 
Årsrapport 2018 returnerar 10% av alla e-handelskonsumenter minst en produkt varje månad. 
Även Bernon, Upperton, Bastl och Cullen (2013) visar med sin studie att antalet varor som 
skickas tillbaka från konsumenter till företag ökar, och Gartner Group (2014) menar att den 
ökade försäljningsvolymen även bidrar till ökade returvolymer. Därför krävs det att e-
handelsbaserade företag arbetar strategiskt för att minska antalet returer och effektivisera 
returhanteringsprocessen utifrån aspekterna kostnad, tid och miljö (Mollenkopf, Russo & 
Frankel, 2007; Hellström et al., 2017; Gartner Group, 2014). 

1.2 Problemdiskussion 
 
Saarijärvi, Sutinen och Harris (2017) konstaterar att returer idag har blivit en integrerad del av 
köpprocessen som sker via e-handel, eftersom konsumenter i allt större utsträckning har börjat 
betrakta sitt eget hem som provrummet i den digitala butiken. Därmed har returers roll inom e-
handeln förändrats och bör numera ses som en möjlighet till värdeskapande, snarare än en 
kostnad i form av förlorad försäljning (Hellström et al., 2017; PostNord, Svensk Digital Handel 
& HUI Research, 2019). Hellström et al. (2017), Hjort (2013) samt Lewis (2005) visar även 
med sina studier att de kunder som returnerar varor är mer lönsamma än de kunder som inte gör 
det. Detta eftersom returnerande kunder har större inverkan på den totala lönsamheten, än den 
kostnad som uppstår vid själva returen (ibid). En väl fungerande returhanteringsprocess ökar 
även förtroendet för företaget, vilket skapar grunden för en relation till lojala och återkommande 
kunder (Mollenkopf et al., 2007). Därför menar Hjort, Lantz, Ericsson och Gattorna (2013) att 
returer bör betraktas likt en tjänst som erbjuds kunden, där det finns möjlighet för företaget att 
påverka kundvärdet ytterligare. Vidare skapas kundvärde när företaget erbjuder en returtjänst 
som stödjer kundens köpbeteende, och därför ses returhanteringsprocessen som en potentiell 
konkurrensfördel (Stock & Mulki, 2009). Begreppet kundvärde bygger i denna kontext på 
Porters (1985) analys av värdekedjan. Enligt denna teori består ett företags värdekedja av 
värdeskapande aktiviteter och en marginal som uppnås genom dessa aktiviteter. Alla aktiviteter 
i värdekedjan måste utföras på ett sådant sätt att det totala värdet som företaget genererar, som 
uppfattas av dess kunder, är högre än företagets kostnader. Med andra ord är aktiviteternas 
huvudsakliga syfte att skapa kundvärde genom att maximera sin prestation. Konkurrensfördelar 
skapas i sin tur när företaget lyckas utföra dessa aktiviteter antingen till en lägre kostnad eller 
genom differentiering från sina konkurrenter (Porter, 1985). 
 
I Sverige reglerar Konsumentköplag (SFS: 1990:932) alla köp av lösa saker som en 
näringsidkare säljer till en konsument. Vid handel över internet besitter konsumenten även 
ytterligare rättigheter då Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 
tillämpas. Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid köp på distans och 
berättigar bland annat konsumenten att ångra sitt köp inom 14 dagar efter det att varan 
mottagits. Ur denna aspekt kan returer därför ses som oundvikliga inom e-handel, till skillnad 
från den fysiska butiken, då företaget har rätt att själva bestämma om de vill erbjuda kunden 
ångerrätt eller ej. Däremot reglerar lagen inte om det är kunden eller företaget som ska stå för 
returkostnaden vilket innebär att detta är upp till företaget att bestämma (Konsumentverket, 
2018). Fria returer är dock något som konsumenter värderar högt i valet av e-handlare, och med 
modebranschens höga returfrekvens har det nästan kommit att bli ett ofrånkomligt krav (Lantz 
& Hjort, 2013). Att e-handlares returpolicy har ett strategiskt inflytande på konsumentbeteende 
konstateras i flertalet studier (de Leeuw, Minguela-Rata, Sabet, Boter & Sigurðardóttir, 2016; 
Griffis, Rao, Goldsby & Niranjan, 2012; Mukhopadhyay & Setoputro, 2004; Hjort & Lantz, 
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2016). En generös returpolicy i form av förlängd ångerrätt och fria returer har därför utvecklats 
till ett säljande argument som företag använder sig av för att skapa konkurrensfördelar (Lantz 
& Hjort, 2013).  
 
Samtidigt är det stora antalet returnerade produkter inte hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Fria returer sänker tröskeln för konsumenter att handla via e-handel, men det innebär även en 
kostnad för företaget. Denna problematik är företagen själva medvetna om, men då 
kunskapsutvecklingen kring returer och dess hanteringsprocess är begränsad, saknas strategier 
för hur problemet ska angripas (Hellström et al., 2017). Begreppet returns management har i 
och med detta blivit en allt viktigare process för företag inom e-handel, eftersom en effektiv 
returhantering både kan minska kostnaderna och öka intäkterna (Hjort, 2013). Returns 
management definieras enligt Rogers, Lambert, Croxton, och García-Dastugue (2002) som 
supply chain management-processen1 genom vilken aktiviteter relaterade till returer, reverse 
logistics, gatekeeping och avoidance2 hanteras inom företaget och över försörjningskedjan. 
Reverse logistics inkluderar alla aktiviteter relaterade till återanvändningen av produkter och 
material, vilket inträffar när informations- och varuflödet går från kund tillbaka till det säljande 
företaget (Rogers & Tibben-Lembke, 1999). Både gatekeeping och avoidance är däremot 
aktiviteter som tillsammans med ytterligare en aktivitet, företagets returpolicy, syftar till att 
minska antalet returer och returförfrågningar. Dels genom att den levererade produkten går i 
linje med kundens förväntningar vilket benämns som avoidance, och dels genom att icke 
godkända returer enligt företagets returpolicy inte accepteras i samband med gatekeeping-
processen (Rogers et al., 2002). Då denna studie avgränsas till företags möjlighet att minska 
antalet returer och parallellt skapa kundvärde genom returns management, snarare än att 
effektivisera det omvända produktflödet, anses därför begreppen returpolicy, avoidance och 
gatekeeping i förhållande till kundvärde vara av större relevans att behandla än reverse logistics. 
 
Enligt Hjort (2013) har forskningen inom returns management till stor del fokuserat på returer 
mellan företag (B2B) och därför finns det en avsaknad av studier som behandlar returer mellan 
kund och företag (B2C). Vidare menar Hjort (2013) även att en stor del av de studier som finns 
inom området för konsumentreturer fokuserar på hur företagen bör utforma sin returns 
management-process för att effektivisera hanteringen av returer, snarare än att anpassa 
processen efter kundernas efterfrågan. Därför är det även få studier som studerat flertalet 
begrepp inom denna teori relaterat till kundvärde, vilket styrker behovet av denna studie. 
Bernon et al. (2013) menar även att befintlig forskning endast studerar returns management 
utifrån ett fallföretags perspektiv, vilket begränsar möjligheten för bredare slutsatser. Därför 
anses det relevant att i denna studie undersöka företag inom olika kategorier och 
marknadsnivåer, för att identifiera hur arbetet med returns management påverkas av respektive 
marknadsnivås efterfrågan och returbeteende. 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
 
Uppsatsen syftar till att jämföra hur svenska e-handelsföretag inom varierande marknadsnivåer 
arbetar med returpolicy, gatekeeping och avoidance samt hur dessa aktiviteter bidrar till 
respektive företags kundvärde. Studiens resultat skall tillföra kunskap om returns management-
                                                
1 Supply Chain Management kan på svenska översättas till Flödesekonomi (Paulsson, Nilsson & Tryggestad, 
2000). Supply chain avser företagets försörjningskedja, och således handlar supply chain management om 
materialflödet genom ett företag fram till slutkund. Vidare kan detta flöde delas in i tre underflöden: produkt-, 
informations- och penningflödet (ibid). 
2 Samtliga begrepp i denna definition har valts att behållas på engelska i denna studie då det saknas motsvarande 
svenska översättningar, samt anses vara väletablerade begrepp returns management.  
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processer i e-handelsföretag som strävar efter att bli konkurrenskraftiga inom morgondagens 
digitala modehandel. 
 
Forskningsfråga: Hur skapar svenska e-handelsbaserade modeföretag inom varierande 
marknadsnivåer kundvärde genom sin returns management-process? 
 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 5 - 

2 Teoretisk referensram  
 
I följande kapitel avhandlas kundvärde utifrån Porters (1985) värdekedja samt kundvärde i 
relation till returer. Vidare behandlas returns management utifrån Rogers et al. (2002) modell 
och relevanta begrepp definieras inför studiens resultat samt analys.  
 

2.1 Porters värdekedja 
 
Då denna studie fokuserar på returer i relation till kundvärde har Porters (1985) värdekedja 
bedömts vara en passande utgångspunkt. Modellen består av nio sammankopplade aktiviteter, 
där vardera aktivitet skapar ett adderat värde för kunden (Horngren, Dater & Rajan, 2012). 
Genom en analys av värdekedjan ser företaget över alla aktiviteters potential för värdeskapande, 
samt deras sammankoppling för att skapa det absolut bästa och långsiktiga kundvärdet utifrån 
företagets förutsättningar (Chen & Zhang, 2009). Porter (1985) menar att skillnaderna mellan 
olika företags värdekedjor och dess aktiviteter är grundorsaken till respektive företags enskilda 
konkurrensfördelar. Konkurrensfördelarna, vilka skapar kundvärdet, innebär nyttan kunden kan 
generera av den specifika produkten samt upplevelsen förknippad till den. Kundvärde syftar 
därför till att hjälpa kunden uppleva ett större totalvärde snarare än produktens kostnad vid 
förvärv och användning (ibid).  
 
Figur 2.1 Illustration av Porters värdekedja  
 

 
 

(Bildkälla: Porter, 1985) 
 

Värdekedjan är uppdelad i primära aktiviteter och supportaktiviteter vilka illustreras i Figur 2.1 
Illustration av Porters värdekedja3. De primära aktiviteterna omvandlar råvaror till slutgiltiga 
produkter levererade till kund (Dahlström & Etkins, 2006). I denna del av värdekedjan ingår 
Inbound Logistics som innefattar materialhantering och lagerutrymme. Fortsättningsvis syftar 
Operations på omvandlingen från råvara till slutlig produkt, Outbound Logistics ser över 
orderprocessen samt distributionen och Marketing & Sales fokuserar på kommunikation samt 
prissättning. Slutligen behandlar Service reparation och installation (Porter, 1985). 
Supportaktiviteterna i sin tur stöttar de primära aktiviteterna genom att erbjuda resurser, 
                                                
3 Samtliga aktiviteter i denna modell har valts att inte översättas till svenska i denna studie då modellen skapad 
av Porter (1985) anses väletablerad på engelska. Många av begreppen saknar även en motsvarande svensk 
översättning och därför förklaras istället aktiviteternas innebörd på svenska i den löpande texten.   
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teknologi och personal (Burnes, 2002). Procurement fokuserar på inköp av råmaterial samt 
annan anskaffning för produktion och Technology Development lägger vikt på teknologisk 
utveckling samt support. Vidare syftar Human Resource Management på personal, 
personalrelationer och belöningar medan Firm Infrastructure innefattar den generella 
strukturen och planeringen av organisationen. Sammanfattningsvis avser primäraktiviteterna 
inbound logistics och operations till anskaffning av råvaror och produktion. Därmed konstateras 
att outbound logistics och marketing & sales, vilka relaterar till aktiviteterna inom returns 
management, är av större relevans för denna studie. 
 
Genom en analys av värdekedjan kan företaget få en förståelse för sin egna förmåga och vilka 
möjligheter som finns för att strategiskt kunna skapa konkurrensfördelar inom värdekedjans 
aktiviteter. Detta tillåter de organisationsansvariga att identifiera var värde existerar i nuläget 
och var det finns potential att i framtiden addera värde, genom att omstrukturera och skapa en 
bättre sammankoppling av aktiviteterna (Porter, 1985). Det finns två välkända sätt att addera 
värde: cost leadership-strategi och differentiation-strategi4. Cost leadership innebär att 
företaget måste se till att erbjuda det lägsta priset på marknaden och anamma det som sin 
konkurrensstrategi. Differentiation-strategin utgår istället ifrån varumärke, kvalité och 
prestanda för att skapa kundvärde, vilket motiverar ett högre pris på produkten (ibid). Porter 
(1985) menar att företaget inte bör hamna i ett mellanläge mellan dessa två strategier, då det 
med största sannolikhet kommer leda till ett misslyckande. Mintzberg, Quinn och Ghoshal 
(1995) argumenterar däremot det motsatta: att en kombination av cost leadership- och 
differentiation-strategier kan vara ett framgångsrikt recept för att bli konkurrenskraftig på den 
marknad företaget verkar.  
 

2.1.1 Kundvärde i relation till returer 
 
Returer kan diskuteras utifrån kundvärde likväl som värde för företaget själv. Kunderna kan 
skapa värde åt företaget genom att köpa produkterna, undvika returer, ge rekommendationer 
och erbjuda feedback till företaget (Palmatier, Kumar & Harmeling, 2018). Å andra sidan, och 
det som är av intresse för den här studien, ses kundvärde som något vilket går utöver kundens 
direkta köpbeteende (Porter, 1985). Kundens potentiella returer kan påverka deras framtida 
inköp, returer och dess lojalitet. Därmed menar Palmatier, Kumar och Harmeling (2018) 
följande: för att vara konkurrenskraftig och skapa hög kundlojalitet krävs det att kundvärde i 
form av aktiviteterna i värdekedjan även inkluderar kundens engagemang och returbeteende. 
Vidare måste företaget skapa förståelse för de multifunktionella aktiviteterna inom 
marknadsföring, logistik, organisering och finans för att aktivt engagera sig samt skapa det 
bästa kunderbjudandet för produktreturer (Mollenkopf & Closs, 2005).  
 
Enligt Porter (1985) är utgångspunkten att det totala värdet som skapas av företaget ska 
överstiga kostnaden för skapandet av värdet, samt att företaget alltid måste se till att värdet är 
lönsamt och konkurrenskraftigt. Kundvärde i relation till returer bör alltså säkerställa att värdet 
i form av kundlojalitet och kundnöjdhet överstiger kostnaden samt skapar lönsamhet och 
återkommande kunder. Till exempel, i företagsfall där returprocessen inte har kundvärde i 
åtanke, är det största klagomålet fraktkostnad som kunden själv ska stå för. Mer än 60% av 
kunderna överger köp när returkostnaden läggs på (Lewis, 2005). Fria returer leder till en ökad 
order- och returfrekvens, men ur företagens perspektiv leder det till lägre lönsamhet med 

                                                
4 Cost leadership och differentiation har valts att behållas på engelska i denna studie då det är väletablerade 
engelska begrepp i modellen av Porters (1985) värdekedja.  
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returkostnaden inkluderad (Hjort & Lantz, 2016). Detta mönster förstärks av resultaten från en 
studie gjord av Petersen och Kumar (2015) vilken visar att en kundvärdesmodell med returer 
inkluderat i många fall leder till ökade konkurrensfördelar. Studien visar att företag som tar 
hänsyn till kundvärde inom returer minskar retur- och marknadsföringskostnader samt ökar sin 
vinst. Därmed konstaterar forskarna att returer spelar en avgörande roll inom skapandet av 
kundvärde.  
 

2.2 Returns Management 
 
Då e-handelsmarknadens tillväxt inom detaljhandeln ökar kraftigt, är returns management av 
högre relevans än någonsin (Griffis, Rao, Goldsby & Niranjan, 2012). Genom att returns 
management används på ett korrekt vis skapas möjligheter för att effektivt kunna hantera 
returer, samt minska antalet oönskade returer (Shaharudin, Govindan, Zailani & Tan, 2015). 
Till följd av ett effektivt returns management-arbete kan både lönsamheten, vinsten och 
kundnöjdheten förbättras (Stock, Speh & Shear, 2006; Shaharudin et al., 2015). Rogers et al. 
(2002) presenterar en returns management-modell vilken är uppdelad i två processer: The 
Strategic Returns Management Process och The Operational Returns Management Process.  
 

2.2.1 The Strategic Returns Management Process 
 
Det finns en tendens att företag har ett kostnadsfokus när det kommer till returer. För ett större 
fokus på kundvärde och finansiella resultat krävs det istället att företagen vänder sig till den 
strategiska returns management-processen (Mollenkopf, Russo & Frankel, 2006). Den 
strategiska delen av returns management syftar till att skapa förutsättningar för att utföra den 
operationella delen. Detta sker genom att analysera vad som skapar värde för företaget och 
kunden inom returns management samt vilka resurser företaget har för att utföra dessa 
aktiviteter (Rogers et al., 2002).  
 
Den strategiska returns management-processen består av sex delprocesser. Den första 
delprocessen lägger stort fokus på att skapa det bästa möjliga värdet av returer, dels för att skapa 
kundvärde och dels för att främja företagets lönsamhet (Rogers et al., 2002). Modellen menar 
att företag genom att utforma en effektiv process minskar risken för kunden, då denne är 
medveten om att en retur kan genomföras utan större komplikationer. I den andra delprocessen 
menar Rogers et al. (2002) att företaget bör skapa de bästa möjliga avoidance-, gatekeeping- 
och dispositionsriktlinjerna. Detta innebär att de mest förekommande returerna bör konstateras 
och med utgångspunkt i denna statistik skapa effektiva riktlinjer inom de tre områdena. I denna 
delprocess skapas även företagets returpolicy. Efter att ha bestämt de avgörande aktiviteterna 
inom returns management handlar den tredje delprocessen om att se över huruvida någon del 
av den omvända försörjningskedjan bör outsourcas. Även i denna del bör de olika returerna ses 
över. Utifrån dessa går det därefter att skapa ultimata villkor samt kundkommunikation för 
vardera retur. I den fjärde processen ses riktlinjer för kredittransaktionerna över: hur returnerade 
varor ska värderas samt vilken kreditpolicy företaget ska använda sig av. Rogers et al. (2002) 
presenterar även en femte process vilken syftar till att hitta en andrahandsmarknad till de 
returnerade produkterna. Detta beror däremot på vilken marknad ett företag verkar på och är 
inte en välkänd process inom detaljhandeln. Den avslutande delprocessen ser över de 
implementerade delarna i den strategiska returprocessen genom att mäta och se över KPI:er och 
försäljningssiffror (ibid). Detta har som syfte att kunna förbättra strategin och analysera hur 
företaget kan skapa ett högre kundvärde. Då denna studie avser att studera hur företag kan 
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minska returer, kommer därför den andra delprocessen att analyseras vilken är markerad med 
rött i Figur 2.2 Modell av den strategiska returns management-processen.  
 
Figur 2.2 Modell av den strategiska returns management-processen    

 
(Bildkälla: Rogers et al., 2002) 

2.2.1.1 Returpolicy 
 
Returpolicyn implementeras i den andra delprocessen av den strategiska returns management-
processen. Enligt Lantz och Hjort (2013) är returpolicyn en essentiell dimension inom returns 
management, då den på olika vis kan påverka konsumenters returbenägenhet samt köpavsikt. 
Vid en retur av e-handelsköp måste konsumenten förhålla sig till företagets returpolicy, vilken 
deklarerar villkoren för processen (Mukhopadhyay & Setoputro, 2004). En returpolicy kan 
förhindra sena returer och informerar även kunderna om företagets rätt att vägra returer. Sådana 
standarder för returer är nödvändiga för ett effektivt samt verksamt returarbete (Stock & Mulki, 
2009). Vidare skiljer sig policys bland företag, den kan vara av generös eller tuff karaktär 
avseende till exempel tid för acceptans eller kostnad för retur (Hellström et al., 2017). Det finns 
också olika perspektiv på huruvida detaljhandelns generösa eller tuffa returpolicy kan brukas. 
Studier visar att en generös returpolicy ökar antalet returer vilket både kan leda till ökade 
intäkter (Kang & Johnson, 2009; Wood, 2001) men även ökade kostnader (Harris, 2010). Å 
andra sidan uppskattar konsumenter när de lätt kan returnera produkter som inte uppfyller deras 
förväntningar (Mukhopadhyay & Setoputro, 2004). Således påstår Hjort et al. (2013) att 
tillhandahållning av noggrann information rörande returer samt användning av en generös 
returpolicy har till syfte att skapa lojala kunder och därigenom kunna öka försäljningen. Bower 
och Maxham (2012) menar även att när konsumenter behöver betala en avgift för sina 
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produktreturer, likställt med en tuff returpolicy, minskar konsumenters återköp. De konkluderar 
därmed att det är fördelaktigt för e-handelsföretagen att erbjuda fri returfrakt om målet är ökad 
försäljning.  
 

2.2.1.2 Avoidance 
 
Kunders beslut att köpa och returnera en produkt baseras på deras förväntningar av produktens 
prestanda och osäkerheten i relation till dessa förväntningar (Minnema et al., 2016). Kostnader 
vilka tillkommer vid produktreturer har resulterat i att detaljhandelns digitala plattformar 
investerat i teknik, så att kunder kan fatta mer adekvata beslut och således behålla beställda 
produkter (De, Hu, & Rahman, 2013). Följaktligen syftar returns avoidance, oftast benämnt 
avoidance, till att undvika och minska returförfrågningar samt returer (Croxton, García-
Dastugue, Lambert & Rogers, 2001). Även denna aktivitet förknippas till den andra 
delprocessen i den strategiska returns management-processen. Aktiviteten påverkar kunden 
innan en beställning genom att ange trovärdig information om produkten, till exempel i form 
av bilder och utförliga produktbeskrivningar. Implementerar företag avoidance är det därmed 
essentiellt att utveckla metoder vilka resulterar i att den levererade produkten går i linje med 
kundens förväntningar vid beställningstillfället (Rogers et al., 2002).  
 
Aktiviteten avoidance är genomförbar på varierande vis och kan skilja bland företag. Till 
exempel är förbättrad kvalité, korrekt produktinformation samt produktpresentation i form av 
bilder olika faktorer vilka är betydelsefulla för e-handelns modeföretag (Croxton et al, 2001). 
Detta eftersom denna typ av verktyg bidrar till att produkten presenteras på ett så 
verklighetstroget och riktigt vis som möjligt. Vidare finns ytterligare en informationskälla ofta 
tillgänglig på en återförsäljares hemsida, nämligen kundrecensioner. Kundrecensioner har visat 
sig både påverka vid köp- samt returbeslut. Trots att kundrecensioner initialt skall bidra till fler 
korrekta köp, och därmed är en form av avoidance, har studier visat att recensioner av särskilt 
positiv karaktär bidrar till en ökning av beställningar, liksom även sannolikheten för returer 
(Minnema, 2016). Ovanstående beskrivna initiativ är kopplade till interorganisatoriska 
verksamhetsförbättringar och berör selektion av produkt, logistik samt andra tjänsteleverantörer 
och partners (Hellström et al. 2017). Sammanfattningsvis är syftet med dessa verktyg att minska 
kundens osäkerhet kring produktförväntningar vid beställningstillfället och därigenom uppnå 
ett välutformat avoidance-arbete vilket bidrar till ökat kundvärde (Rogers et al., 2002). 
 

2.2.1.3 Gatekeeping 
 
Gatekeeping är en väsentlig aktivitet vid styrning av returflödet. Även denna aktivitet tillhör 
den andra delprocessen i den strategiska returns management-processen, men implementeras 
även i den första samt tredje delprocessen i den operationella returns management-processen. 
Detta innebär att företaget inspekterar returnerade produkter innan de bekräftar för kunden om 
returen är godkänd eller inte. Den eftersträvar därmed att optimera återskapandet av 
produktvärdet genom att vid ett returtillfälle analysera kundens angivna returinformation och 
produktens returpotential (Rogers et al., 2002). En väl fungerande gatekeeping innebär att innan 
en retur accepteras, sorteras önskade och oönskade returer (de Leeuw et al., 2016). Inom 
kategorin oönskade returer ingår produkter vilka faller utanför ramen för vad som är godkänt 
sett till ett företags returpolicy. Detta inkluderar till exempel produkter med överskriden 
returtid, produkter vilka inte är hela eller produkter där återskapande av värde helt enkelt inte 
kan uppnås (Hellström et al., 2017). Det centrala med gatekeeping är att så snabbt som möjligt 
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identifiera de oönskade returerna för att inte slösa tid samt resurser. Vidare inspekteras vardera 
produkt för att undvika felaktig acceptans, vilket i sin tur leder till minskning av både returer 
samt returkostnader (Rogers et al., 2002). 
 
All typ av kontroll rörande en retur, oavsett om den är godkänd eller inte, är en del av 
gatekeeping. Svårigheten med gatekeeping inom e-handel är att företagen inte har möjlighet att 
inspektera produkterna innan de returneras. Gatekeeping aktiviteten påbörjas således oftast 
först när produkten inkommit till e-handelsföretaget (Griffis et al., 2012), därmed accepteras 
till en början alla returer och leds in i samma varuflöde (Hellström et al., 2017). Att uppnå 
tidigare gatekeeping är dock inte omöjligt så länge ett företag ser till att separera flödet av 
information och produkt, då information kan transporteras snabbare än en fysiskt produkt 
(Griffis et al., 2012). Exempel på att tillhandahålla tidig information kan vara att kunden är 
tvungen att genomföra en digitaliserad registrering av returen, då denna information möjliggör 
en användning av gatekeeping redan innan returen accepteras (Hellström et al., 2017). Ju 
tidigare ett e-handelsföretag erhåller information rörande en inkommande retur, desto bättre 
kan företaget planera sitt pågående gatekeeping-arbete. Fortsättningsvis finns e-handelsföretag 
vilka använder sig av ytterligare försäljningskanaler såsom fysiska butiker där returer kan 
lämnas. Dessa företag har fler tillvägagångssätt att nyttja gatekeeping-aktiviteter kontra 
renodlade e-handelsföretag. Kombinerade försäljningskanaler innebär fler alternativ och kan 
till exempel resultera i att personal i en butik undersöker returen innan den godkänns, vilket 
minimerar de oönskade returerna (de Leeuw et al., 2016).  
 

2.2.2 The Operational Returns Management Process 
 
De strategier som tas fram av företaget i den strategiska returns management-processen, 
implementeras sedan i den operationella returns management-processen (Rogers et al., 2002). 
Följaktligen innebär det att de strategier som fastställts för returpolicy, avoidance och 
gatekeeping utförs fysiskt i den operationella processen. Vidare är den operationella processen, 
likt den strategiska processen, är uppdelad i sex delprocesser. Den första delprocessen mottager 
returförfrågan från kunden, och i detta tidiga skede börjar gatekeeping-processen: att godkänna 
och sålla ut de returer som inte är acceptabla. I den andra delprocessen måste företaget se över 
vilken transportväg returen ska ta, vilket ofta är bestämt i den strategiska processen (ibid). När 
returen når ett lager eller centralt returcenter sker sedan gatekeeping-processen. Däremot är 
denna gatekeeping-process ibland svår att utföra, då lager i vissa fall kan skötas av en tredje 
part som inte har samma syn på vad som är en godkänd retur (Lambert, 2004; Mollenkopf, 
Russo & Frankel, 2007). Rogers et al. (2002) betonar att företaget även bör föra statistik över 
kunders angivna returanledningar, vilket skapar en bra mätning och analys i slutskedet av den 
operationella processen. I den fjärde delprocessen delas returerna upp beroende på skick och 
om produkten fortfarande finns på marknaden; återskapande av produkt, återvinning, direkt till 
försäljning eller till outlet. Här betonas det att denna process bör vara tidseffektiv så att tid inte 
går till spillo och att företaget har produktlivscykeln i åtanke. Fortsättningsvis, ser företaget 
över hur mycket kunden skall återbetalas utifrån de riktlinjer som skapades i den strategiska 
processen (ibid). Avslutningsvis, som i den strategiska delen, används KPI:er och mätningar 
för att kunna analysera returerna. Mätningarna bör även användas för att skapa en ännu bättre 
strategisk process och därmed motverka fler returer (ibid). Inför denna studie studeras den första 
och tredje delprocesserna vilka är markerade med rött i Figur 2.3 Modell av den operationella 
returns management-processen då dessa relaterar till hur gatekeeping utförs.  
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Figur 2.3 Modell av den operationella returns management-processen  

        (Bildkälla: Rogers et al., 2002) 
 

2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
Med utgångspunkt från Porters (1985) värdekedja och dess primär- samt supportaktiviteter kan 
returer observeras och praktiseras med målet att skapa kundvärde. Vidare menar Porter (1985) 
och Mintzberg et al. (1995) att företag kan styra värdekedjans aktiviteter mot differentiation, 
cost leadership eller bådadera. Vid en analys av värdekedjan ser företag över hela kedjans 
aktiviteter samt företagets förutsättningar för att skapa ett långsiktigt och hållbart kundvärde 
(Chen & Zhang, 2009). Fortsättningsvis menar Porter (1985) att det är skillnaderna mellan 
företags värdekedjor som är grundorsaken till deras enskilda konkurrensfördelar. Enligt 
Petersen och Kumar (2015) kan kundvärde även ses som något vilket går utöver kundens direkta 
köpbeteende, och kan således kopplas till returer. Returns management modellen skapad av 
Rogers et al. (2002) är indelad i en strategisk och en operationell process. Den strategiska 
returns management-processen utgår från förutsättningarna och därmed det proaktiva arbetet 
med returer. Vidare tillämpar den operationella returns management-processen aktiviteterna 
som fastställts i den strategiska processen och ämnar till att genomföra hela processen i den 
omvända kedjan fram till slutlager (ibid). Med utgångspunkt från de två modellerna har 
begreppen returpolicy, avoidance och gatekeeping valts ut då de anses vara av störst relevans 
för studiens syfte och frågeställning.  
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3 Metod  
 
I denna del av studien presenteras val av metod, vilket innefattar kvalitativa intervjuer och en 
dokumentstudie. Kapitlet motiverar varför denna form av forskningsmetod är den mest 
lämpliga utifrån studiens syfte och forskningsfråga. Avslutningsvis diskuteras de etiska 
aspekterna samt kvalitetskriterier för studien.   
 

3.1 Val av metod 
 
Studien utgår från att uppfatta intervjupersonernas syn på returns management-processen, och 
därav ansågs en kvalitativ metod passa studien väl, då samband söks i form av mönster samt 
variationer. Målet med datainsamlingen har varit att de studerade företagen förser oss med 
ingående och utvecklade svar, vilka sedan används för att bygga kunskap samt förståelse för 
deras arbete med returns management. Vi ville ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor i ett 
senare skede och låta intervjupersonerna granska svaren, vilket en kvalitativ studie tillåter 
(Bryman & Bell, 2017). En nackdel är dock att uppfattningen kan variera på åtskilliga sätt, och 
följaktligen finns inte en absolut eller objektiv sanning. Trots att en kvantitativ metod var 
möjlig, vilket ofta medför precision och god avspegling av den kvalitativa variationen, ansågs 
metoden inte lämplig i förhållande till den djupa vetskap som efterfrågades gällande företagens 
syn på returns management (Faarup & Hansen, 2011). Med detta som utgångspunkt 
genomfördes därför semistrukturerade intervjuer med tre svenska e-handelsföretag inom 
modebranschen som en del av vår primärdata. Avslutningsvis granskades även tidigare studier 
inom området för returns management som använt sig av samma forskningsmetod. I dessa 
studier bidrog den valda forskningsmetoden till ett detaljrikt och analyserbart resultat, vilket 
gav ytterligare belägg för att valet av en kvalitativ metod var mest passande för vår studie 
(Dapiran & Kam, 2017; Walsh, Möhring, Koot & Schaarschmidt, 2014; Panigrahi, Kar, Fen, 
Hoe & Wong, 2018).  
 
För att stärka studiens primärdata, då deltagarfrekvensen för intervjuerna blev lägre än 
förväntat, genomfördes även en kvalitativ dokumentstudie på företagens hemsidor. 
Dokumentstudien gjordes för att observera hur avoidance-arbetet, returpolicies och gatekeeping 
kommuniceras från företag till kund, samt för att jämföra resultaten med den information som 
framkommit från intervjuerna. Utöver de intervjuade företagen, genomfördes dokumentstudien 
på ytterligare sex e-handelsbaserade modeföretag. Avslutningsvis genomfördes även en 
semistrukturerad intervju med ett svenskt företag, vilket erbjuder digitala produkter för e-handel 
inom returns management. Detta för att kunna jämföra deras syn på returer med de intervjuade 
företagens, samt för att skapa en bredare förståelse för returns management-processens framtida 
utveckling inom den e-handelsbaserade modebranschen. Då syfte samt frågeställning ställer 
frågan hur företag arbetar med returns management, vänder sig studien till ett induktivt 
resonemang med utgångspunkten att studera resultat för att därefter bygga teori och kunskap 
(Bryman & Bell, 2017). 
 

3.2 Urval 
 
Svenska e-handelsföretag inom modebranschen har varit föremål för denna undersökning. 
Modebranschen syftar till en industri som innefattar tillverkning och handel av kläder, skor, 
textilier, väskor samt accessoarer (Volante Research, 2014) och därmed täcker populationen ett 
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stort antal aktörer. Till följd av studiens kvalitativa design kom urvalsmetoden att grunda sig 
på ett icke-sannolikhetsurval, främst i form av ett målstyrt urval. Ambitionen med ett målstyrt 
urval var att göra ett urval av individer vilka besitter någon mån av kunskap om, eller på annat 
sätt är berörda av, det studien syftar till att undersöka (Alvehus, 2013). Det målstyrda urvalet 
kom även att kompletteras med ett snöbollsurval, vilket ökade möjligheten att nå fler individer, 
då processen innebär att ett intervjuobjekt kan hänvisa till en annan relevant respondent 
(Bryman, 2011).  
 
Totalt kontaktades 20 modeföretag vilka ansågs lämpliga för studiens genomförande. Samtliga 
företag kontaktades via mejl som riktades till personer anställda inom e-commerce, logistik och 
operations då dessa personer ansågs mest troliga att besitta den kunskap som efterfrågades. I 
mejlet beskrevs studiens syfte samt varför studien enligt oss skulle bidra till företagets vinning. 
Flera företag avstod, då de menade att de inte var långt gångna och erfarna i returns 
management-arbetet eller att de inte hade tid. Totalt var det tre svenska e-handelsföretag, inom 
varierande marknadsnivåer, som fann studien relevant och ville delta. Företagen kunde endast 
erbjuda en anställd till intervjuerna, dels i brist på fler anställda med kunskap inom området och 
dels i brist på tid för intervjun. Detta resulterade i relativt vinklad information från företagen. 
Däremot klassas alla tre modeföretagen som small and medium-sized enterprises5 (SME) och 
således var avsaknaden av olika befattningar inom returns management inte oväntad. Därför 
ansågs det i samråd med de deltagande företagen att intervjuerna trots detta genererade en 
helhetsbild av företagens individuella returns management-process. 
 
Det fjärde företaget, vilket erbjuder digitala tjänster inom returns management, kom vi i kontakt 
med via en av intervjupersonerna vilket innebär att urvalet grundade sig i ett snöbollsurval 
(Bryman, 2011). Företaget kontaktades via mejl och då de fann studien intressant samt relevant 
valde de att delta. Tabell 3.1 Intervjupersonerna (Bilaga 1) visar de roller som de intervjuade 
personerna besitter i varje företag, samt hur dessa är kopplade till returns management-
processen. Då vi efter genomförandet av intervjuerna inte ansåg att vi erhållit tillräckligt med 
data för att kunna uppfylla studiens syfte, genomfördes även en dokumentstudie på ytterligare 
sex e-handelsbaserade modeföretag. Urvalet av dessa företag skedde genom ett målstyrt urval 
baserat på hur företagen kategoriserats efter dess marknadsnivå likt de intervjuade företagen. 
Denna urvalsstorlek tillät oss att uppnå teoretisk mättnad, samtidigt som det var tillräckligt stort 
för att en djupgående fallorienterad analys skulle kunna genomföras (Christensen, Engdahl, 
Grääs & Haglund, 2011).  
 

3.2.1 Kategorisering av företagen  
 
Den globala modebranschen består av flertalet aktörer som erbjuder olika typer av produkter, 
inom varierande prisklasser, till olika typer av kunder och enligt skiftande strategier. Att 
dividera marknaden i mer kompakta segment möjliggör därför en tydligare jämförelse mellan 
olika varumärken (Hines & Bruce, 2007). Baserat på information från flertalet källor 
(Bandinelli, Rinaldi, Rossi & Terzi, 2013; Segura, 2019; Corbellini, n. d.; Easey, 2009; 
Tungate, 2008) har modemarknaden kategoriserats enligt sju separata marknadssegment vilka 
illustreras i en pyramid enligt Figur 3.1 Marknadsnivåer inom modebranschen. Segmenteringen 

                                                
5 Översätts på svenska till små och medelstora företag och enligt Europeiska kommissionen är det antal anställda 
tillsammans med omsättning eller balansomslutning som avgör om ett företag är en SME eller inte. Medelstora 
företag har mellan 50–249 anställda samt omsätter högst 50 miljoner euro om året eller har en årlig 
balansomslutning om högst 43 miljoner euro. Små företag har mellan 10–49 anställda samt att varken 
omsättning eller balansomslutning överstiger 10 miljoner euro per år (Europeiska kommissionen, u. å.).  
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baseras på flertalet faktorer vilka inkluderar design, målgrupp, prisklass, tillgänglighet, kvalité 
samt tillverknings- och försäljningskvantitet. Genom att analysera fallföretagen utifrån dessa 
aspekter möjliggjordes en kategorisering efter de sju marknadsnivåerna och de nio företagen 
kunde placeras i segmenten fast fashion, high street och bridge brands6. En beskrivning av de 
tre marknadsnivåerna som förklarar företagens kategorisering återfinns i Bilaga 2. Vidare 
kategoriseras företaget vilket erbjuder digitala tjänster för e-handel, som en leverantör till de e-
handelsbaserade modeföretagen. Enligt van Weele (2018) definieras en leverantör som en 
person, organisation eller annan enhet vilken tillhandahåller något som en annan person, 
organisation eller enhet är i behov av. I samband med transaktionen finns det således köpare 
och säljare: leverantören levererar en produkt eller tjänst som köparen tar emot.   
 
Figur 3.1 Marknadsnivåer inom modebranschen 
 

 
   

(Bildkälla: Andersson, Westman & Lindahl, 2019)  
 

3.2.2 Företagen   
 
Redan vid första kontakt med företagen garanterades respondenterna anonymitet för att öka 
sannolikheten att uppnå mer ärliga svar på intervjufrågorna (Christensen et al., 2011). Även de 
företag som dokumentsstudien genomfördes på har valts att hållas anonyma. Detta eftersom vi 
ansåg att den svenska modebranschen innefattar ett mindre antal aktörer, vilket medför en större 
risk att de intervjuade företagens identitet skulle kunna listas ut. En närmare beskrivning av de 
studerade företagen återfinns i Bilaga 3 och en översikt över företagen visas nedan i Tabell 3.2 
Företagen.     
 
 
 

                                                
6 Samtliga begrepp har valts att inte översättas från engelska till svenska i denna studie då de anses vara 
väletablerade begrepp inom modebranschen som saknar motsvarande svenska översättningar. 
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Tabell 3.2 Företagen  
 

Fast Fashion  High Street  Bridge Brands Leverantör 

Företag A1 
Intervju med Last Mile 
Manager och 
dokumentstudie av 
hemsida 

Företag B1 
Intervju med Supply Chain 
Manager och 
dokumentstudie av hemsida  

Företag C1 
Intervju med E-
commerce Coordinator 
och dokumentstudie av 
hemsida  

Företag D  
Intervju med Chief 
of Operations 
 

Företag A2 
Dokumentstudie av 
hemsida 

Företag B2  
Dokumentstudie av hemsida  

Företag C2 
Dokumentstudie av 
hemsida 

 

Företag A3 
Dokumentstudie av 
hemsida 

Företag B3 
Dokumentstudie av 
hemsida   

Företag C3 
Dokumentstudie av 
hemsida 

 

 

3.3 Intervjuer 
 
Både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer skulle teoretiskt sett kunna appliceras på 
studien. Semistrukturerade intervjuer ansågs vara av större relevans för denna studie, eftersom 
analysen utgick från mönster i flertalet företags arbete med returer. Målet med intervjuerna var 
att samla in djupgående svar utifrån ett antal teman som fastställts för att kunna hålla en röd 
tråd i relation till studiens forskningsfråga (Bryman & Bell, 2017). Med tre forskare samt fyra 
företag utplacerade på olika platser, var det essentiellt att följa en identisk intervjuguide för att 
uppnå jämförbara svar (ibid). Därför utformades en intervjuguide för Företag A1, B1 och C1 
(Bilaga 4) och ytterligare en intervjuguide för Företag D (Bilaga 5). Intervjuguiderna utgick 
från befintlig forskning samt tidigare vetenskapliga studier inom returns management. Inför 
intervjuerna granskades även intervjuguiderna för att säkerställa att uppföljningsfrågor och 
sonderingsfrågor undveks.  
 
En vecka innan intervjuerna genomfördes fick företagen ta del av den intervjuguide som 
sammanställts, med avsikt att höja reliabiliteten och validiteten då företagen hade möjlighet att 
reflektera över frågorna (Christensen et al., 2011). De formella intervjuerna inleddes med att vi 
presenterade vilka vi är samt en kort genomgång av studiens syfte och relevans. Vidare 
säkerställdes respondenternas anonymitet, samt att de godkände att intervjun spelades in. 
Christensen et al. (2011) betonar att fokus i en kvalitativ intervju är på respondenten, snarare 
än forskaren. Därmed var vi distanserade och lät respondenten ta plats, för att denne skulle 
känna sig bekväm att svara fritt och öppet på de ställda frågorna. Samtliga företag fick välja var 
de ville att intervjun skulle ta plats och alla intervjuer genomfördes inom en vecka, mellan 
190410 och 190416. Det ansågs relevant att hålla intervjuerna inom ett kortare tidsspann för att 
dels få svar från respondenterna under samma tidsperiod inom en modesäsong, och dels för att 
öka jämförbarheten mellan svaren från de olika företagen. Vi ville även försäkra oss om att vi 
forskare besatt samma kunskap inom ämnet under alla fyra intervjuer, för att minska vår 
påverkan på intervjuns utformning i form av uppföljnings- och sonderingsfrågor. Vidare 
genomfördes transkriberingen av intervjuerna mellan 190415 och 190421.  
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3.4 Dokumentstudie   
 
Vi beslutade att genomföra en dokumentsstudie och fortsätta datainsamlingen tills att en 
teoretisk mättnad uppnåtts. Enligt Bryman och Bell (2017) innebär detta att forskarna enligt ett 
teoretiskt tillvägagångssätt fortsätter med sitt urval tills att en kategori har mättats med data. 
Vidare definieras mättnad i denna studie enligt den teori som presenteras av Strauss och Corbin 
(s. 212, 1998) då “(a) inga nya eller relevanta data framkommer inom en viss kategori, (b) 
kategorin har utvecklats i termer av dess egenskaper och dimensioner och dess variation 
framkommit och (c) relationerna mellan olika kategorier är etablerade och validerade på ett 
bra sätt”. Med detta som utgångspunkt utfördes en dokumentstudie på de intervjuade 
modeföretagens hemsidor samt ytterligare sex svenska modeföretags hemsidor som 
kategoriserats enligt de identifierade marknadsnivåerna inom modebranschen.  
 
I denna studie avser dokument, följande Bryman och Bells (2017) rekommendationer, material 
som kan läsas vilket inbegriper både text, bild samt video. Vidare ska materialet finnas 
tillgängligt för genomförandet av analys och vara av relevans för företagsekonomisk forskning. 
Fortsättningsvis beskrivs hemsidor som en form av virtuella dokument, vilka klassas som 
potentiella källor till data och betraktas som en tänkbar grund för genomförandet av en 
kvalitativ innehållsanalys (ibid). Målet med dokumentsstudien var att samla in information 
utifrån ett antal teman som i förväg fastställts, för att i linje med intervjuerna kunna hålla en röd 
tråd i relation till studiens forskningsfråga. Således följde tillvägagångssättet formatet för en 
kvalitativ innehållsanalys i form av en tematisk analys (ibid) vilket beskrivs vidare i avsnitt 3.5 
Tematisk Analys.  
 

3.5 Tematisk Analys 
 
För de kvalitativa intervjuerna samt dokumentstudien användes en tematisk analys, vilket 
innebär att data analyseras genom identifikation av koder och teman (Alvehus, 2013). Studiens 
teman identifierades utifrån syftet och den data som samlades in, vilket stämmer överens med 
Bryman och Bells (2017) rekommendationer för hur ett tema fastställs. Studiens teman 
bestämdes utifrån de teoretiska begreppen: returpolicy i relation till returkostnad, ångerrätt och 
byten, avoidance i relation till produktbeskrivningar samt dess visuella presentation och 
gatekeeping i relation till vad som anses vara en godkänd retur i form av ångerrätt samt 
produktens skick. Samtliga tematiska analyser som genomfördes på datamaterialet från de 
semistrukturerade intervjuerna utgick från företagens syn på skapande av kundvärde och den 
befintliga forskningen ifrån den teoretiska referensramen. Gällande dokumentstudien 
granskades bilder och data i form av text från företagens hemsidor för att få en förståelse av 
vad informationen innebär för kunden och vad den möjliggör eller förhindrar (Krippendorff, 
2013). Några av de vanligaste kriterierna för att urskilja ett tema bland datamängder, och de 
kriterierna som var av största relevans för denna studie, är upprepningar, likheter och skillnader, 
saknad data och teorirelaterat material (Bryman & Bell, 2017).  
 
Christensen et al. (2011) delar upp den tematiska analysen i tre processer: reduktionsprocessen, 
struktureringsprocessen samt visualiseringsprocessen. Med utgångspunkt i 
reduktionsprocessen inleddes därför analysen med att omorganisera, sammanfatta och reducera 
mängden data som samlats in för att kunna göra en mer effektiv analys. I nästa steg, vilket 
benämns som struktureringsprocessen, identifierades nyckelord med syftet att tillgängliggöra 
datamaterialet. Detta förklarar Christensen et al. (2011) som mönsterbildning, genom att 
nyckelorden sammanställdes och relaterades till varandra. Avslutningsvis visualiserades den 
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reducerade samt strukturerade datan genom kortfattade och strukturerade sammanfattningar 
samt tabeller, vilka sedan användes för studiens resultat och analys.   
 

3.6 Etik  
 
Att informera deltagarna är något som Bryman och Bell (2017) betonar som väsentligt med 
utgångspunkt i informationskravet och samtyckeskravet för att undvika bedrägeri, falska 
förespeglingar samt undanhållande av viktig information. Vår uppriktighet om studiens syfte, 
från första mailkontakt till att dela den slutgiltiga uppsatsen med de intervjuade företagen, 
bidrog till att företagen kände sig bekväma att delta i studien. Vidare var företagens anonymitet 
en faktor som troligen gynnade respondenternas djupgående svar, eftersom det fastställde att 
varken intervjupersonen eller företaget kan komma till skada (Bryman & Bell 2017). För att 
generera tillförlitlighet i resultaten användes även respondentvalidering. Således rapporterades 
resultaten till de individer vilka varit föremål för undersökningen, för att bekräfta att 
sammanhanget uppfattats riktigt. Vidare uppnåddes konfirmering genom att vi agerade i god 
tro, samt att vi undgick subjektivitet genom att varken låta personliga värderingar eller vår 
teoretiska inriktning influera utförandet av undersökningen (ibid).  
 
Då internet som forskningsverktyg uppkommit först på senare år har nya etiska aspekter 
utformats (Bryman & Bell, 2017) vilka berör den genomförda dokumentsstudien. Bryman och 
Bell (2017) menar att forskarna bör ifrågasätta vad det är för hemsida samt vem som står bakom 
denna för att bedöma dokumentets kvalité. Fortsättningsvis menar författarna även att hemsidor 
uppdateras kontinuerligt, vilket innebär att analysen kan grundas i information som förnyats 
sedan datainsamlingens genomförande. Därför utfördes dokumentstudien under samma 
tidsperiod som intervjuerna, för att säkerhetsställa datamaterialets representativitet. 
Avslutningsvis anser Bryman och Bell (2017) att ju mer offentlig hemsidan är, desto lägre krav 
ställs på forskarlaget när det gäller konfidentialitet och samtycke. Med detta som utgångspunkt 
beslutades därför att det inte fanns något behov att fråga efter samtycke, eftersom studien 
granskade företagens offentliga hemsidor.  
 

3.7 Metodreflektion 
 
Termerna validitet och reliabilitet rymmer definitionsmässigt konnotationer vilka berör 
mätning (Bryman & Bell, 2017). Mätning är dock inte det huvudsakliga intresset för kvalitativa 
forskare och svårigheten är därmed att skapa speciell betydelse för begreppen. Författarna 
LeCompte och Goetz (1986) har bearbetat begreppen validitet och reliabilitet till olika 
delbegrepp men med något annorlunda innebörd, och för denna studie avsågs intern reliabilitet 
att användas. Samtliga medlemmar i forskarlaget kom överens om hur det betraktade samt 
yttrade skulle tolkas under de semistrukturerade intervjuerna och i samband med 
dokumentstudien. Vidare kom termer och metoder att specificeras för att etablera kvalité i 
forskningen. 

Överförbarheten, vilket LeCompte och Gotez (1982) beskriver med termen extern validitet, var 
svårare att utveckla i studien. Det är ovisst om urvalet kan argumenteras vara tillräckligt 
representativt för samtliga svenska e-handelsföretag inom modebranschen. Vidare är målstyrt 
urval en strategisk urvalsmetod vilken innebär att urvalet inte kan generaliseras till den valda 
populationen. Istället fokuserade denna studie på det kontextuellt unika och producerade “täta 
redogörelser” för de detaljer som ingår i en kultur (Geertz, 1973). I denna studie motsvarar 
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detta begreppen returpolicy, avoidance och gatekeeping i form av studiens tabeller i resultatet. 
På så vis kan andra personer bedöma huruvida resultaten är överförbara till en annan miljö 
(Guba & Lincoln, 1994). Ytterligare ett hinder var att uppnå pålitlighet, då valideringstekniken 
sällan kommer till användning i kvalitativa studier på grund av den omfattande mängden data 
(Bryman & Bell, 2017). Även den tidsram som tilldelades studien medförde restriktioner. För 
att uppnå någon form av pålitlighet behövde vi eftersträva att agera med transparens. Det vill 
säga, det förklaras på ett konkret sätt hur data analyseras och därmed hur vi kommit fram till 
våra slutsatser. Vidare grundar sig slutsatserna på studiens resultat, som i sin tur bygger på de 
semistrukturerade intervjuerna och de genomförda dokumentstudierna. Således kan 
generalisering ifrågasättas då det begränsade urvalet kan bidra till subjektivitet vilket minskar 
studiens tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2017). Fortsättningsvis finns det även risk för att de 
intervjuade företagen selekterar den information de vill dela med sig av, vilket kan påverka 
studiens tillförlitlighet (ibid). 
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4 Resultat  
 
I detta kapitel presenteras resultaten från de semistrukturerade intervjuerna med de fyra 
fallföretagen, samt resultaten från dokumentsstudierna vilka genomförts på ytterligare sex 
fallföretag. Intervjuer betecknas i tabellerna med “I” och dokumentstudier med “DS”. 
Resultatet inleds med att presentera de intervjuade företagens syn på returer, för att skapa en 
förståelse för företagens strategier för utformandet av returns management-processen. Vidare 
är resultatet strukturerat i tre olika delar vilka följer begreppen returpolicy, avoidance och 
gatekeeping där varje fallföretag presenteras i respektive del.  
 

4.1 Företagens syn på returer och returns management-processen 
 
Samtliga företag instämmer att returns management-processen är väsentlig för deras 
operationella strategi (Tabell 4.1). Detsamma gäller synen på att erbjuda bästa möjliga service, 
men utifrån företagens förutsättningar i form av returfrekvens och dess kunder. Detta menar 
även företag D är av stor vikt, som anser att modeföretag bör arbeta med personifierade 
erbjudanden för att skapa en kundupplevelse av returns management-processen (Tabell 4.1). 
Företag A1 informerar att de arbetar fram ett CRM7-verktyg för att kartlägga kundernas köp- 
och returneringsvanor. Med det kan företaget utforma antingen personifierade erbjudanden för 
kunder som i regel inte returnerar eller begränsningar för kunder där ett mönster av returer 
framkommer i för stor utsträckning. Med andra ord förses lojala kunder med erbjudanden 
utefter hur de handlar kontra de kunder som utnyttjar returhanteringssystemet. I kontrast har 
företag B1 de senaste åren fokuserat på en ökad försäljning snarare än att utveckla sin returns 
management-process. Företag C1 arbetar ständigt med en personifierad upplevelse genom den 
personliga kontakten med varje enskild kund i samband med en retur (Tabell 4.1). Beträffande 
företagens syn på returns management-processens största utmaning förekommer varierande 
åsikter. Företag A1 anser att ledtiden från att kunden registrerat sin retur till att återbetalningen 
och returen nått sin slutdestination tar för lång tid. Företag B1 instämmer delvis, men betonar 
även utmaningen att arbeta med ett manuellt system kontra ett digitalt system (Tabell 4.1). 
Fortsättningsvis betonar företag B1 att målsättningen är att skapa en returns management-
process vilken är lika enkel och effektiv som beställningsprocessen. Företag C1 framhåller att 
de ständigt arbetar med att erbjuda den bästa möjliga servicen i form av personlig kontakt för 
varje retur (Tabell 4.1). I takt med att företaget växer har det kommit att bli en utmaning. 
Företag D instämmer med samtliga företag och betraktar returer som en tillgång för att skapa 
bästa möjliga kundvärde (Tabell 4.1). Vidare betonar Företag D att ett proaktivt kontra reaktivt 
arbete är av största vikt för att vara konkurrenskraftig på den digitala modemarknaden.  
 
Tabell 4.1 Företagens syn på returer och returns management-processen  
 

Fast Fashion: 
Företag A1  

I • Returfrekvens per order: 50%  
• Viktig del av företagets operationella strategi 
• Kunder som returnerar mer bidrar mer till företagets lönsamhet  
• Strategi: minimera onödiga returer, och förbättra de oundvikliga 

                                                
7 Customer Relationship Management (CRM) är en affärsfilosofi för att hantera ett företags interaktion med 
nuvarande och potentiella kunder. Ett CRM-verktyg är en programvara som använder dataanalys om kundernas 
köp- och returbeteende hos ett specifikt företag för att skapa en långvarig relation till kunderna som i slutändan 
driver försäljning (Buttle, 2004).  
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• Filosofi: att vara customer centric, utgår alltid från kunden, och är därför i 
en process att utveckla ett CRM-verktyg  

• Utmaning med returns management-processen: tid, miljö och pengar 
• Kundvärde skapas genom en enkel och tydlig returns management-

process som kräver mindre av kunden   

High Street: 
Företag B1 

I • Returfrekvens per order: 30-40% 
• Viktig del av företagets operationella strategi 
• Returer skapar mervärde men inte försäljning 
• Strategi: skapa en returns management-process baserat på kunddata   
• Filosofi: en returns management-process som inte levererar det företaget 

lovar påverkar konsumenters uppfattning av varumärket 
• Utmaning med returns management-processen: digitalisering 
• Kundvärde skapas genom en sömlös och smidig returns management- 

process som erbjuder lika många valmöjligheter som köpprocessen  

Bridge Brand: 
Företag C1 

I • Returfrekvens per order: 19,9% 
• Viktig del av företagets operationella strategi 
• Returen i sig är negativ, men samtidigt får kunden uppleva varumärket   
• Strategi: tydlig, effektiv och tillgänglig process för kunden 
• Filosofi: upplevelsen och känslan av varumärket ska vara positiv oavsett 

om produkten returneras 
• Utmaning med returns management-processen: erbjuda personlig kontakt 

vid varje retur för att bibehålla en enhetlig varumärkeskänsla  
• Kundvärde skapas genom personlig kontakt och en tillmötesgående samt 

hjälpsam inställning i samband med returns management-processen 

Leverantör: 
Företag D 

I • Ser returer som positivt: en tillgång som bör nyttjas på bästa möjliga vis 
• Strategi: en digitaliserad returns management-process som möjliggör 

effektiva byten samt merförsäljning baserat på kunddata  
• Filosofi: Fokus på fel aspekter inom returns management förhindrar 

utvecklingen av kundupplevelsen och nya köpmönster   
• Utmaning med returns management-processen: manuell process som 

medför ett reaktivt arbetssätt gällande returer  
• Kundvärde skapas genom en flexibel returns management-process 

anpassad efter den enskilda kunden   

 

4.2 Returpolicy  
 
Inom fast fashion-segmentet är företag A1 ensamma om att erbjuda fria returer samt en 
ångerrätt på tre månader. Företag A2 samt A3 har mer liknande policys avseende kostnad och 
returtid (Tabell 4.2). Gemensamt för företag A1 och A3 är att kunden är tvungen att lägga en 
ny order vid byte av produkt, samt att de har en kortare återbetalningstid vid returer. I kontrast 
är företag A2s policy mer sömlöst digitaliserad för kunden, medan företag A1 och A3 
fortfarande använder manuella tillvägagångssätt (Tabell 4.2). Företag D menar att returpolicies 
i framtiden kommer kräva en utveckling och därmed ett större behov av digitalisering samt 
användandet av kunddata (Tabell 4.2). Bland high street-företagen saknas en röd tråd. Samtliga 
företag har olika returkostnader och återbetalningstiden vid returer skiljer sig åt. Företag B1 
och B3 har gemensamt 14 dagars ångerrätt samt att en ny order krävs vid byte. Företag B1 
nämner dock i intervjun att de oftast inte nekar kunden en retur som mottas efter det att 
ångerrätten har löpt ut enligt företagets returpolicy. Vidare menar företag B1 även att en 
returkostnad inte påverkar kundens beslut att returnera en vara eller inte. Företag B2 har å andra 
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sidan 30 dagar ångerrätt men det saknas information om hur kunden ska gå till väga vid byte 
av en vara (Tabell 4.2). Bridge brand-företagen har alla 14 dagars ångerrätt. Deras returpolicies 
innefattar dock olika returkostnader samt tid för återbetalning. Företag C1 har en returkostnad 
på 75 kronor, företag C2 fria returer och företag C3 fria returer i viss mån beroende på produkt. 
Företag C1s val av returkostnad motiveras med att kunder i dagens samhälle har börjat 
uppmärksamma hållbarhetsfrågan i större omfattning. Vidare påpekar företag C1 under 
intervjun att en tuff returpolicy bidrar till respekt för varumärket och dess produkter (Tabell 
4.2). Företag D menar att utvecklingen kommer leda till att företag, oavsett modegrad, kommer 
konkurrera genom att anpassa returpolicies så de blir personliga för varje kund (Tabell 4.2). 
 
Tabell 4.2 Företagens returpolicy   
 

Fast Fashion: 
Företag A1 

I • Returpolicyn har blivit mer generös i takt med ökad konkurrens 
• Fria returer anses påverka returgraden 
• Att returnera en vara med lägre ordervärde än frakten är inte hållbart 
• Ett återkommande fenomen är kunder vilka endast adderar diverse 

produkter och därefter returnerar dessa för att uppnå fria returer  

DS • Fria returer 
• Ångerrätt: 90 dagar 
• Återbetalning inom 5 dagar efter att returen mottagits 
• Vid byte krävs det att kunden gör en ny beställning 

Fast Fashion: 
Företag A2 

DS • Returkostnad: 39 kronor 
• Ångerrätt: 14 dagar 
• Återbetalning senast 14 dagar efter att returen mottagits 
• Byten av storlek, färg och ny produkt sker i samband med returen 

Fast Fashion: 
Företag A3 

DS • Returkostnad: 49 kronor 
• Ångerrätt: 14 dagar 
• Återbetalning inom 2-5 dagar efter att returen mottagits 
• Vid byte krävs det att kunden gör en ny beställning, debiteras inte på 

returkostnaden 

High Street: 
Företag B1 

I • Generös returpolicy anses leda till återkommande kunder 
• Accepterar produkter vilka returneras efter utlöpt ångerrätt  
• Returkostnaden upplevs inte vara avgörande för kunden 
• Eventuell förbättrad försäljning möjliggör framtida fria returer  

DS • Returkostnad: 39 kronor, fria returer över 700 kronor 
• Ångerrätt: 14 dagar, kampanjer kan ha andra policies 
• Återbetalning inom 14 dagar 
• Vid byte krävs det att kunden gör en ny beställning 

High Street: 
Företag B2 

DS • Fria returer 
• Ångerrätt: 30 dagar 
• Återbetalning när returen mottagits 
• Ingen information angående byten i returpolicyn 
• Varor köpta på nätet kan inte returneras i den fysiska butiken 

High Street: 
Företag B3 

DS • Returkostnad: 59 kronor 
• Ångerrätt: 14 dagar 
• Återbetalning inom 1-3 dagar 
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• Vid byte krävs det att kunden gör en ny beställning 
• Varor köpta på nätet kan returneras i den fysiska butiken 

Bridge Brand: 
Företag C1 

I • Tuff returpolicy är en konkurrensfördel genom att respekt bibehålls för 
produkter och är varumärkesbyggande 

• Rak och tydlig policy minskar risken för missförstånd och möter 
därmed kundens förväntningar 

• Kunder börjar ifrågasätta fri frakt och fria returer på grund av 
hållbarhetsfrågan 

DS • Returkostnad: 75 kronor 
• Ångerrätt: 14 dagar 
• Återbetalning inom sju dagar efter returen nått lagret 
• Byten till annan färg eller storlek genomförs på företagets bekostnad 
• Varor köpta på nätet kan returneras i den fysiska butiken 
• Personlig kontakt innan registrering av retur 

Bridge Brand: 
Företag C2 

DS • Fria returer 
• Ångerrätt: 14 dagar 
• Återbetalning inom 14 dagar 
• Ingen information angående byten i returpolicyn 
• Varor köpta på nätet kan returneras i den fysiska butiken, förutom om 

faktura används som betalmedel 

Bridge Brand: 
Företag C3 

DS • Fria returer förutom vissa exklusiva produkter där kunden debiteras 79 
kronor 

• Ångerrätt: 14 dagar 
• Återbetalning när returen nått lagret 
• Vid byte krävs det att kunden gör en ny beställning 

Leverantör: 
Företag D 

I • Policies kommer kräva ett större behov av kunddata och digitalisering 
• Konkurrensfördelar skapas genom personliga, individuella och 

anpassningsbara returpolicies 

 

4.3 Avoidance  
 
Inom fast fashion-segmentet är företag A2 ensamma om att använda sig av kundrecensioner, 
vilket även är något företag A1 utvecklar i dagsläget (Tabell 4.3). Vidare vill företag A1 och 
B1 också arbeta fram en applikation vilken kan matcha en kunds personliga efterfrågan och 
kroppsmått med passande produkter (Tabell 4.3). Bland high street-företagen informerar 
företag B2 samt B3 om tvättråd, vilket inte finns med i företag B1s produktinformation. Företag 
B1 är däremot ensamma om att presentera modellens längd inom high street-segmentet, vilken 
storlek denne använder samt produktens passform. Inget high street-företag använder sig av 
kundrecensioner, vilket för företag B1s del beror på att de anser att det inte skulle gynna dem 
(Tabell 4.3). Alla företag inom kategorin bridge brands informerar kring tvättråd eller vård av 
produkt (Tabell 4.3). Företag C1 nämner att de retuscherar bilder för att skapa en trovärdig bild, 
då kundens förväntningar på produkten är av betydelse: 
 

“Vi vill inte skapa felaktiga förväntningar kring en produkt, så om vi ser att det är många 
produkter som verkar skilja sig, alltså att bilden skiljer från verkligheten, så är det något vi 

behöver ändra på.” 
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Företag C1 anger också i vilket produktionsland produkterna produceras. Samtliga företag 
presenterar materialkomposition. Vidare är samtliga företags produktbilder av hög kvalité och 
presenterar produkten i olika vinklar tillsammans med utförlig storleksinformation. Detta går i 
linje med företag Ds konstaterande då intervjupersonen bekräftar att de mest förekommande 
returanledningarna är storlek och färg (Tabell 4.3).  
 
Tabell 4.3 Företagens arbete med avoidance  
 

Fast Fashion: 
Företag A1 

I • Främsta returanledningen är storlek och missuppfattning av färg 
• Fokuserar på trovärdiga modeller, ljus och inga säkerhetsnålar 
• Kunder efterfrågar modellens längd och storlek 
• Kundrecensioner är ett pågående projekt 
• Framtida applikation som matchar kundmått med de bästa produkterna 

DS • Kort beskrivning om produkten och estetik 
• Materialkomposition 
• Modellens längd och storlek, storleksguide 
• Inga kundrecensioner men antal som favoriserat 
• Visuellt fram/bak/sida i detalj och hel-/halvkropp med zoomfunktion 
• God och trovärdig uppfattning av färg och struktur 
• Rörligt material i form av filmklipp 

Fast Fashion: 
Företag A2 

DS • Kort beskrivning om produktens mått och estetik 
• Materialkomposition och tvättråd 
• Modellens längd och storlek, storleksguide 
• Kundrecensioner 
• Visuellt fram/bak/sida i detalj och hel-/halvkropp med zoomfunktion 
• God och trovärdig uppfattning av färg och struktur 

Fast Fashion: 
Företag A3 

DS • Ingen beskrivande del för kläder, väskor innehar en kort beskrivning av 
estetik 

• Materialkomposition 
• Modellens längd och storlek 
• Visuellt fram/bak i detalj och hel-/halvkropp och innehar zoomfunktion 
• God och trovärdig uppfattning av färg och struktur, kan dock vara svårt 

att uppfatta produktens struktur ibland  

High Street: 
Företag B1 

I • Största returanledningen grundar sig i passform eller att produkten inte 
uppnår förväntningarna 

• Fokuserar på korta beskrivningar, kunderna läser inte överflödig text 
• Kunder efterfrågar information om passform samt hur den sitter på 

modellen 
• Kundrecensioner skulle i dagsläget inte skapa kundvärde 
• Framtida applikation i form av digitalt provrum anses gynna företaget 

DS • Ingen beskrivande del 
• Materialkomposition 
• Modellens längd, storlek, produktens passform, storleksguide 
• Visuellt fram/bak/detalj/på galge, hel-/halvkropp med zoomfunktion 
• Väskor presenterade utan modell 
• God och trovärdig uppfattning av färg och struktur 
• Fotograferat i olika miljöer och ljus 
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High Street: 
Företag B2 

DS • Kort inbjudande beskrivning av produktens estetik 
• Materialkomposition, tvättråd 
• Produktens längd i specifik storlek, storleksguide 
• Visuellt fram/bak/detalj/galge, hel-/halvkropp med zoomfunktion 
• God och trovärdig uppfattning av färg och struktur 

High Street: 
Företag B3 

DS • Kort inbjudande beskrivning av produktens estetik 
• Materialkomposition, tvättråd 
• Produktens mått, storleksguide 
• Butikssaldo 
• Visuellt fram/bak/galge i halvkropp med zoomfunktion 
• Aningen gult ljus, missvisar eventuellt färgen 

Bridge Brand: 
Företag C1 

I • Mest förekommande returanledning är att produkten inte uppnår 
förväntningarna 

• Fokuserar på att skapa en trovärdig bild genom att retuschera till den 
riktiga färgen och så utförlig information som möjligt för att minska 
onödiga returer 

• Kunder efterfrågar information om storlek och passform 
• Använder inte kundrecensioner 
• Mål att i framtiden utveckla produktbilderna samt alltid presentera 

produkter på modell 

DS • Målande och inbjudande text om produkten 
• Materialkomposition samt vård av produkten 
• Mått på produkten, storleksguide 
• Produktionsland 
• Visuellt fram/bak/detalj, skor presenteras sida/snett ovan med 

zoomfunktion 
• Inga bilder med modell 
• God och trovärdig uppfattning av färg och struktur 

Bridge Brand: 
Företag C2 

DS • Målande och inbjudande text om produkten och hur den går att styleas 
• Materialkomposition, tvättråd 
• Passform, modellens längd och storlek, storleksguide 
• Visuellt fram/bak/detalj, hel-/halvkropp med zoomfunktion 
• God och trovärdig uppfattning av färg och struktur 

Bridge Brand: 
Företag C3 

DS • Längre beskrivning av produkten och estetik 
• Färg, materiakomposition, tvättråd 
• Passform, storleksguide 
• Visuellt fram/bak/detalj, hel-/halvkropp med zoomfunktion 
• God och trovärdig uppfattning av färg och struktur 

Leverantör: 
Företag D 

I • Bekräftar att mest förekommande returanledning är storlek och färg 
• Proaktivt påverka klagomål och högt förekommande returanledningar 

 

4.4 Gatekeeping  
 
Det finns en röd tråd bland företagens gatekeeping arbete, oavsett marknadsnivå. Gemensamt 
är att samtliga företag i regel inte godkänner returer vilka överstigit ångerrätten. I samtliga 
intervjuer framkom det dock att detta kan variera från fall till fall (Tabell 4.4). Vidare bör en 
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produkt enligt samtliga företag vara i oanvänt skick, vilket exemplifieras på olika vis enligt 
Tabell 4.4 Företagens arbete med gatekeeping. Företag A1 uppger att en stor andel använda 
produkter returneras i dåligt skick men att returen accepteras ändå (Tabell 4.4). Detta medger 
även företag B1, vilka saknar en formulerad gatekeeping-strategi. Företag C1 är det enda 
intervjuade företaget vilka säger att de inte upplever en problematik med skadade eller använda 
returer, samt att de följer sin uttalade policy relativt strikt (Tabell 4.4). 
 
“[…] eftersom vi ofta har en nära dialog med våra kunder, och även nämner flera gånger att 

produkten ska returneras i samma skick som den kom och liknande, så blir gatekeeping-
arbetet förenklat. […] i stort så har vi inte så mycket problem med att produkter är skadade 
eller fula när de skickas tillbaka faktiskt. Det här med att återskapa varans värde blir inte ett 

så centralt vardagligt arbete.” 
 
Gemensamt för några företag är att de på olika vis påskyndar samt förbereder gatekeeping-
processen genom att få information rörande en retur innan produkten faktiskt skickas tillbaka. 
Företag A1 erbjuder kunder vilka använder betalmetoden Klarna8 att registrera en retur digitalt 
och företag A2 kräver en digital returregistrering. Företag A3 samt företag C1 ber kunden att 
kontakta kundtjänst vid en retur (Tabell 4.4). Företag A3 och B3 skiljer sig från de andra 
fallföretagen när det kommer till hanteringstid. Vidare är det märkbart att företag C1 samt C2 
är mer deskriptiva när de informerar kring hur en produkt returneras i ”perfekt” skick. Till 
exempel ber de kunder att prova skor på en mattad yta och uppger att originalförpackningen 
inte får skadas (Tabell 4.4). De förklarar också att summan som ska återbetalas kan komma att 
reduceras i fall där de anser att varans värde har minskat. Företag C3 ger mindre information 
rörande gatekeeping jämfört med flera av de andra företagen (Tabell 4.4). Vidare nämner 
företag B1 att deras manuella returns management-process innebär hinder för ett effektivt 
gatekeeping-arbete (Tabell 4.4). Företag D menar att det finns en avsaknad av digitala processer 
och att gatekeeping i framtiden kommer kräva en programvara vilken förenklar samt 
effektiviserar processen. Detta instämmer även företag A1 med som berättade att de vill 
utveckla en digital returportal och finna ett system som kan belöna lojala samt lönsamma kunder 
(Tabell 4.4).  
 
Tabell 4.4 Företagens arbete med gatekeeping 
  

Fast Fashion: 
Företag A1 

I • Stor andel använda produkter returneras i dåligt skick men accepteras 
• Krävs stora kostnader och tid att fullfölja gatekeeping-processer 
• Produkter luktas på och granskas att de är i nyskick 
• Många kunder fyller inte i något returalternativ på retursedeln 
• Utveckla en digital returportal för att kunden ska fylla i vad och varför 

den returnerar 
• Belöna bra och lojala returnerande kunder 

DS • Produkten får inte vara använd, tvättad eller hanterats vårdslöst 
• Tidsspann på 14 dagar när en produkt erhålls och hanteras 
• Klarna-kunder kan rapportera en retur via deras system 
• Retursedel vid leverans 

                                                
8 Klarna är en av Europas största banker som erbjuder varierande betallösningar i form av: direktbetalning, 
“prova först och betala senare”-tjänster samt avbetalningar. Företag kan använda sig av Klarnas tjänster för att 
erbjuda en köpprocess som låter kunden betala efter sina egna önskemål (Klarna Bank AB, u. å.).     
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Fast Fashion: 
Företag A2 

DS • Produkten bör vara i oförändrat skick och i originalförpackning med 
taggar  

• Badkläder kan returneras om sanitetsklistermärket är på 
• Tidsspann på 14 dagar när en produkt erhålls och hanteras 
• Digital returregistrering 

Fast Fashion: 
Företag A3 

DS • Produkten bör vara i oförändrat skick och helst i originalförpackning 
• Kunden ombeds kontakta kundtjänst vid retur 
• Tidsspann på 2-5 dagar när en produkt erhålls och hanteras 
• Retursedel vid leverans 

High Street: 
Företag B1 

I • Ingen formulerad gatekeeping-strategi 
• Gatekeeping är inte en central del i returns management-processen 
• Dyrt att skicka tillbaka ej accepterade returer 
• Manuell returns management hindrar företaget att tvinga kunden fylla i 

anledning 

DS • Produkten får inte ha använts eller tvättats, returneras i 
originalförpackning som är intakt 

• Badkläder kan returneras om sanitetsklistermärket är på 
• Tidsspann på 14 dagar när en produkt erhålls och hanteras 
• Retursedel vid leverans 

High Street: 
Företag B2 

DS • Produkten måste vara ren, oanvänd med intakta taggar  
• Badkläder accepteras om sanitetsklistermärket är på 
• Skor i ursprunglig låda 
• Tidsspann på 14 dagar när en produkt erhålls och inspekteras 
• Retursedel vid leverans 

High Street: 
Företag B3 

DS • Produkten får inte bäras, ändras eller tvättas och måste vara i 
originalförpackningen med intakta taggar 

• Badkläder accepteras om sanitetsklistermärket är på 
• Kunden får inte använda deodorant eller parfym vid provning  
• Tidsspann på 1-3 arbetsdagar när en produkt erhålls och hanteras 
• Retursedel vid leverans 

Bridge Brand: 
Företag C1 

I • Finns ingen hundraprocentig process 
• Återskapandet av en vara är inte en vardaglig kamp 
• Kund ombeds kontakta kundtjänst vid retur 
• Olika nivåer av en godkänd retur 
• Vardera retur behandlas exklusivt 
• Ingen problematik med skadade eller fula returer 

DS • Bör returneras i perfekt skick tillsammans med returformuläret samt 
originalförpackning. Alla etiketter och dustbag bör vara med, samt 
försegling fäst 

• Skor provas på en matta samt returneras i en extra låda som täcker 
original-skokartongen 

• Avdrag kan ske om varans värde vid inspektion har minskat 
• Tidsspann på sju dagar när varan erhålls och inspekteras 

Bridge Brand: 
Företag C2 

DS • Produkten måste vara i samma skick som när den erhölls, taggar intakta 
och förseglingen fäst 

• Skor provas på en mattad yta, returneras i en extra låda som täcker 
original-skokartongen 
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• Avdrag kan ske om varans värde vid inspektion har minskat 
• Tidsspann på 14 dagar när varan erhålls och inspekteras 
• Retursedel vid leverans 

Bridge Brand: 
Företag C3 

DS • Måste returneras i perfekt skick med returformuläret samt taggar intakta 
och förseglad originalförpackning 

• Återbetalning så snart produkten är mottagen på lagret 
• Retursedel vid leverans 

Leverantör: 
Företag D 

I • Programvara vilken förenklar och effektiviserar gatekeeping 
• Problematik rörande gatekeeping grundar sig i en saknad av digitala 

processer 
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5 Analys   
 
I detta kapitel analyseras den data som sammanställdes i resultatet och jämförs med tidigare 
forskning samt de modeller som presenterades i den teoretiska referensramen. Samtliga företag 
inom kategori A representerar fast fashion, kategori B representerar high street och kategori 
C representerar bridge brands.  
 

5.1 Returpolicy 
 
Returpolicyn är en del av den strategiska returns management-processen, där utformandet av 
riktlinjerna för hur returer ska hanteras kan ses som en balansgång mellan att tillfredsställa både 
kundens och företagets egna behov. Rogers et al. (2002) menar därför att en balanserad 
returpolicy både skapar kundvärde och samtidigt främjar företagets lönsamhet. Enligt Stock 
och Mulki (2009) skapas kundvärde då företaget erbjuder en returpolicy som stödjer kundens 
köpbeteende och således ses företagets returpolicy som en potentiell konkurrensfördel. Tre av 
totalt nio företag i studien erbjuder fria returer, och två av företagen erbjuder kunden ångerrätt 
längre än 14 dagar. Företag A1 har den mest generösa returpolicyn av alla företag som 
undersökts i studien: fria returer i 90 dagar. Enligt företag A1 är deras returpolicy utformad med 
kunden i fokus och anses skapa kundvärde genom att vara smidig och enkel, samt kräva så lite 
som möjligt av kunden. En generös returpolicy ur denna aspekt kan således liknas vid 
tillämpandet av cost leadership, då företagets riktlinjer för returer motsvarar det lägsta priset 
som erbjuds på marknaden (Porter, 1985). Att vara kundcentrerad och utforma en returpolicy 
efter kundens behov skapar kundvärde och anses därför vara konkurrenskraftigt av företag A1. 
Däremot kan det ifrågasättas om en sådan returpolicy också tillfredsställer företagets behov och 
bidrar positivt till företagets lönsamhet. Vidare kan detta kopplas till Stock och Mulkis (2009) 
teori om hur kundvärde skapas i förhållande till returer. Stödjer fria returer kundens 
köpbeteende eller används de snarare av företagen som ett säljande argument för att sänka 
tröskeln för kunden att genomföra ett köp?  
 
Företag D konstaterar att kunder ofta nyttjar returtjänsten på grund av att de inhandlat en 
felaktig storlek. Ändå framkommer det en avsaknad av ett smidigt byte i fem av de undersökta 
företagens returpolicy. Returtjänsten inom dessa företag erbjuder inte en produktutbytesorder, 
istället är kunden tvungen att genomföra en ny order. Företag C1s returns management-process 
kan behandla byten av färg eller storlek, men systemet brister om kunden vill byta till en ny 
produkt. Att satsa på ett system vilket kan hantera byten i större utsträckning kan skapa 
kundvärde, då företaget skulle särskilja sig från sina konkurrenter i enighet med Porters (1985) 
teori om att addera värde genom en differentiation-strategi. Bland annat är detta synligt hos 
företag A2, vilka använder sig av en digitaliserad returns management-process. Detta möjliggör 
att byten kan genomföras mer sömlöst både för kunden och för företaget i samband med returer, 
då varje order och orderförfrågan registreras digitalt av kunden själv.   
 
Rogers et al. (2002) menar att en effektiv returpolicy minskar risken för kunden, och att en 
tydlig och tillgänglig process på så sätt skapar kundvärde. Företag D anser att företag inom 
modebranschen måste optimera sin returns management-process i enlighet med köpprocessen 
för att skapa konkurrensfördelar. Vidare anser företag D att returpolicyn allt mer kommer närma 
sig ett personifierat erbjudande anpassat efter den enskilda kunden, på samma vis som 
köpprocessen hos majoriteten av företagen till viss del redan gör idag. För att skapa kundvärde 
krävs det att returns management-processen och således även returpolicyn blir mer flexibel med 
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fler valmöjligheter för kunden. Konsekvensen, enligt företag D, blir ett större behov för en 
digitaliserad process som möjliggör insamlande, analysering och hantering av kunddata. Denna 
syn på utformandet av en returpolicy kan därför likställas med den differentiation-strategi som 
presenteras av Porter (1985) vilket innebär att företaget skapar kundvärde genom sin returpolicy 
för att särskilja sig från sina konkurrenter. Produkten, eller i detta fall returtjänsten, värderas 
således högre av kunden än andra returtjänster vilket också motiverar ett högre pris i form av 
en returkostnad. I linje med detta menar företag C1 att en tuffare returpolicy också påverkar 
kundens uppfattning av både varumärket och produkterna. Samtidigt menar Hjort et al. (2013) 
att en rak och tydlig returpolicy minskar risken för missförstånd och ökar chansen att möta 
kundens förväntningar.  
 

5.2 Avoidance  
 
Croxton et al. (2001) menar att avoidance-arbetet, likt returpolicyn, är av stor vikt för att möta 
kundens förväntningar. Vidare understryker Rogers et al. (2002) att efter ett företag har 
konstaterat de mest förekommande returerna bör effektiva riktlinjer för returer skapas utifrån 
denna statistik. Detta bekräftas även av samtliga intervjuade företag vilka anser att de arbetar 
med att skapa trovärdiga förväntningar utifrån deras kund och dennes efterfrågan. Då avoidance 
relaterar till presentation av produkter och produktinformation är cost leadership, vilket innebär 
att företaget erbjuder det lägsta priset på marknaden, inte möjligt att anamma som 
konkurrensstrategi (Porter, 1985). Därmed är det av stor vikt att företagen skapar den bästa 
differentiation-strategin baserat på kundernas efterfrågan, förväntningar och de mest 
förekommande returanledningarna (ibid). Företag A1 menar att förväntningarna uppfylls 
genom trovärdiga modeller och ljus, vilket även konfirmeras av övriga fast fashion-företag som 
presenterar modellens längd och storlek. Av de studerade företagen i de högre 
marknadsnivåerna är det endast företag B1 och C2 som presenterar längd och storlek på 
modellen. Oavsett marknadsnivå menar samtliga intervjuade företag att storleks- och 
passformsinformation är av stor efterfrågan från kunden. Således använder sig B1 och C2 av 
en tydlig differentiation-strategi där de särskiljer sig från sina konkurrenter och adderar 
kundvärde till produkterna i enlighet med Porters (1985) teori om värdeskapande. Både fast 
fashion- och high street-kategorierna presenterar kort information om vardera produkt, men det 
är få företag som upplyser om tvättråd. Å andra sidan anser företag C1 att så utförlig information 
som möjligt minskar antalet returer. Detta bekräftas av företag C2s och C3s hemsidor. Croxton 
et al. (2001) instämmer med företag C1s uppfattning då avoidance-arbetet har som syfte att 
undvika och minska returer samt returförfrågningar. Från samtliga intervjuer är det även tydligt 
att variationen på presentation och längd av produktbeskrivningar till stor del beror på vad 
konsumenterna inom respektive marknadsnivå efterfrågar. Företag B1, som befinner sig bland 
de lägre marknadsnivåerna, delger bland annat att deras kund inte efterfrågar utförlig och 
specifik produktinformation i samband med ett köp. Fortsättningsvis kan det även ses som att 
nivåerna sinsemellan skapar en differentiation-strategi genom sin variation, vilket bidrar till 
konkurrenskraft och motiverar respektive prisnivå.  
 
Croxton et al. (2001) betonar även värdet av en tydlig visuell presentation. Samtliga företag 
presenterar produkterna framifrån, bakifrån och oftast i detalj, samt innehar en zoom-funktion 
på bilderna. När det kommer till accessoarer är det däremot färre företag som presenterar 
accessoarerna på en modell vilket leder till att kunden inte får en god uppfattning av produktens 
verkliga storlek. Företag A1 är det enda företaget som presenterar alla klädesplagg med rörligt 
material, vilket gör att deras avoidance-arbete särskiljer företaget från dess konkurrenter i 
enighet med Porters (1985) differentiation-strategi. Vidare menar De, Hu och Rahman (2013) 
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att företag bör investera i teknik inom avoidance-arbetet, då det möjliggör för kunden att 
uppfatta produkterna mer adekvat och därmed kan företagen lättare möta kundens 
förväntningar. Därför är det av stor vikt att företag använder sig av visuella verktyg för att möta 
kundernas förväntningar genom till exempel rörligt material eller digitala provrum. I 
intervjuerna fastställde både företag A1 och B1 att en framtida provrumsapplikation, vilken 
behandlar kundens mått och matchar med passande produkter, skulle förhöja kundvärdet. 
Kombinerat med produktpresentationer kan även bättre service ses som en del av ett företags 
avoidance-arbete (Croxton et al, 2001). Företag A2 är det enda företaget i studien som erbjuder 
kundrecensioner i form av betyg och kommentarer. Detta är ett verktyg som även företag A1 är 
i en process att implementera. Kundrecensioner är däremot inget som syns till i varken high 
street- eller bridge brand-kategorierna, vilket bland annat kan bero på att det gör mer skada än 
nytta enligt företag B1. Detta kan även kopplas till Minnema et al. (2016) påstående att positiva 
kundrecensioner till en början ökar antalet beställningar, men att de sedan även kan leda till en 
ökning av antalet returer.  
 
Sammanfattningsvis är det tydligt att samtliga företag i studien använder sig av avoidance 
utifrån vad deras specifika målgrupp efterfrågar, men det kan ifrågasättas om det är tillräckligt. 
Efter en djupgående analys av intervjuer och dokumentstudier kan det konstateras att företagen 
har möjlighet att skapa ett ännu mer konkurrenskraftigt avoidance-arbete. Företag D anser att 
genom en implementering av en digitaliserad returns management-process kan e-
handelsföretag se över KPI:er för att på ett proaktivt sätt skapa ett starkare avoidance. En 
observation av returns management-aktiviteternas KPI:er går även i linje med den avslutande 
delen av den strategiska returns management-processen (Rogers et al., 2002). Det proaktiva 
arbetet leder enligt företag D till att företag kan ändra beskrivningar och retuscheringar i realtid 
och därmed presentera produkten så verklighetstroget som möjligt för att öka chansen att möta 
kundens förväntningar. Företag C1 är det enda av de intervjuade företagen som menar att de 
redan idag arbetar proaktivt med retuscheringar, trots avsaknaden av en digitaliserad 
programvara. 
 

5.3 Gatekeeping  
 
Enligt studiens resultat behandlar samtliga företag någon form av gatekeeping-aktivitet i sin 
returpolicy, det innebär dock inte att aktiviteterna tillämpas i praktiken. Detta illustrerar företag 
A1 och B1 genom att godkänna returer vilka bör nekas enligt respektive returpolicy. Företag 
C1, som tillhör den högre marknadsnivån, följer däremot sin returpolicy strikt vilket ger upphov 
till noga utövade gatekeeping-aktiviteter och resulterar i oskadda returnerade produkter. 
Därmed är det viktigt att poängtera att företagens tillämpade respektive icke tillämpade 
returpolicys i denna studie har en inverkan på gatekeeping-processen, och inte tvärtom. Trots 
olika tillvägagångssätt, tillämpar företagen ett förfarande de anser främjar kundvärde. I företag 
A1s och B1s fall grundar sig en bristande gatekeeping på att de värderar kundvärde högre än 
kostnader. Till exempel kan en icke accepterad retur medföra ytterligare leveranskostnader samt 
en förlorad kund. Detta utgör hinder för cost leadership-strategin, där målet är att uppnå det 
lägsta priset på marknaden för att konkurrera (Porter, 1985). Företag C1 menar istället att de 
skapar kundvärde genom att utöva sin gatekeeping-process strikt och därmed upprätthålla en 
hög kvalité, vilket går i linje med kundens förväntningar på varumärket, produkternas kvalité 
och prestanda. På så vis anammar företag C1, C2 och C3 differentiation-strategin vilken skapar 
kundvärde genom att företagens produkter värderas högre än andra produkter på marknaden 
(ibid). Skillnaderna i skapandet av kundvärde kan dessutom relateras till Porters (1985) teori 
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som menar att olikartade aktiviteter i företags värdekedjor är grundorsaken till varje företags 
enskilda konkurrensfördelar.  
 
Företag D anser att avsaknaden av digitala processer förhindrar företags gatekeeping-arbete. En 
majoritet av företagen använder sig av ett traditionellt pappersbaserat informationsflöde, till 
exempel företag A1 och B1. Vidare framkom det i intervjuerna att en gemensam nämnare för 
företag A1 och B1 är stora mängder konsumentreturer. Båda företagen uppger i intervjuerna att 
de skickar med en retursedel tillsammans med beställd vara, för att göra en eventuell retur så 
smidig som möjligt för kunden. Däremot kan det ifrågasättas om detta även ger upphov till fler 
returer, eftersom företagens retursystem föraviserar returen redan vid leveransen av en produkt. 
Endast ett av nio företag har utvecklat en digitaliserad returregistrering med ett stöd för 
gatekeeping. Företag C1 har tankar om att utveckla ett digitaliserat returinformationssystem 
men för tillfället används en form av digital och manuell informationskanal. Kunden är tvungen 
att kontakta företaget via kundtjänst innan en retur är möjlig och på så vis initieras en relativt 
effektiv gatekeeping-process i kontrast till företag A1 samt B2. Följaktligen har företag C1 en 
låg returgrad. Att ha i åtanke är dock företag C1s storlek, trots att det är ett passande 
tillvägagångssätt för tillfället är det inte skalbart i längden. Företag A1 och B2 omsätter mer 
samt har ett större flöde av kunder och har därmed inte möjlighet att erbjuda en likadan typ av 
kundtjänst. Istället erbjuder flera av fast fashion- samt high street-företagen en gratis eller 
billigare returkostnad, vilket inte direkt avstyr returer, men skapar konkurrensfördelar i enlighet 
med Porters (1985) cost leadership-strategi. Fokus hamnar således på ökad försäljning snarare 
än återskapandet av produktens värde.  
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6 Slutsatser och förslag till vidare forskning 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att returer är ett växande problem inom den e-
handelsbaserade modebranschen. Returgraden per order varierar mellan de intervjuade 
företagen, men det mönster som kan urskiljas är att ju lägre marknadsnivå företaget 
kategoriseras enligt, desto högre är returgraden. Vad som är gemensamt inom alla 
marknadsnivåer är att oavsett hur hög returgraden är så är det stora antalet produkter vilka 
returneras, i förhållande till andra branscher, i längden inte hållbart ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Studien fastställer att en generös returpolicy som anses skapa kundvärde i form av 
fria returer och längre ångerrätt sänker tröskeln för konsumenter att handla via internet, men 
det innebär även en kostnad för företaget. Vidare krävs det att det totala kundvärdet som skapas 
av företaget måste överstiga kostnaden för skapandet av värdet. Utifrån studien kan det 
fastställas att generositeten i returpolicies varierar, vilket klargör att antingen cost leadership 
eller differentiering används för att framställa företagens konkurrenskraftiga returpolicy, 
oavsett marknadsnivå. Därmed kan det konstateras: för att förbli konkurrenskraftig på den 
digitala modemarknaden, krävs det att företagets och marknadsnivåns kundlojalitet samt 
kundnöjdhet beaktas. Dessa faktorer, vilka relaterar till kundvärde, bör överstiga kostnaden för 
att erbjuda kunden en generös returpolicy i form av fria returer och längre ångerrätt.  
 
Gällande avoidance-arbetet konstateras det i intervjuerna med samtliga företag att det 
konsumenter värderar högst gällande produktinformation på hemsidan är relaterat till storlek 
och passform. Följaktligen bekräftas det i studien att vardera marknadsnivås avoidance-arbete 
utgår från denna efterfrågan. Fast fashion-företagen skapar kundvärde och differentiering 
genom att presentera mycket bilder och mindre mängd beskrivande text. Detta är även den enda 
marknadsnivån där rörligt material observerats. I kontrast presenterar bridge brand-företagen 
produkterna visuellt, men lägger mer kundvärdesfokus på de skriftliga beskrivningarna. Studien 
har även noterat att samtliga studerade företag inom fast fashion-segmentet riktar sig till en 
enhetlig kundmålgrupp, vilket även observerats för bridge brand-företagen. High street-
företagen hamnar däremot i ett mellanläge och vänder sig till olika målgrupper. Därmed arbetar 
företagen inom detta segment med avoidance både likt fast fashion och bridge brands: vissa 
företag fokuserar mer på den beskrivande texten medan andra fokuserar mer på det visuella, då 
deras kundgrupp inte efterfrågar beskrivningar. Frånsett marknadsnivå kan det konstateras att 
förbättringsarbetet inom avoidance, som det ser ut idag, är begränsat. Företagen kan endast 
skapa konkurrensfördelar genom att differentiera sig och från intervjuerna kan det fastställas 
att kundernas största efterfrågan gällande produktpresentation omfattar information om storlek 
samt passform. Därför är en av slutsatserna i denna studie att företagen bör fokusera på att 
ständigt förbättra sitt avoidance-arbete inom dessa aspekter, anpassat efter den specifika 
marknadsnivån, för att möta konsumenternas efterfrågan. I linje med företag Ds uttalande är 
det evident att studiens samtliga företag, i takt med den växande digitala handeln, är i behov av 
digitala eller virtuella tjänster för att tillfredsställa framtidens e-konsumenter. 
 
Studien visar även att gatekeeping-arbetet varierar från företag till företag. Som nämnt i 
analysen anpassas aktiviteterna utifrån kundvärde. Det har konstaterats att kundvärde har olika 
innebörd beroende på vilken marknadsnivå ett företag tillhör, där cost leadership-strategin syns 
mycket i de lägre markandsnivåerna medan differentiation-strategin är av större vikt i de högre. 
Inom fast fashion-segmentet är kundvärde starkt relaterat till en lägre prissättning och inom 
high street-segmentet söker kunden kvalité till ett bättre pris. Däremot förknippar bridge brand-
konsumenter kundvärde med en exklusivitet från råvara till att kunden tillhandahåller 
produkten. Detta visar olika tillvägagångssätt, då gatekeeping beroende på marknadsnivå 
antingen förhindrar kundvärde eller möjliggör kundvärde. Eftersom fast fashion-företagen 
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ständigt eftersträvar att kostnadseffektivisera innebär det att gatekeeping bortprioriteras, trots 
en tydlig returpolicy. Inom bridge brands-segmentet fastställs däremot att gatekeeping är 
essentiellt i förhållande till kundvärde, och att aktiviteterna skapar förutsättningar för ett starkt 
varumärkesbyggande. Riktlinjerna för gatekeeping-arbetet är därmed tydliga samt praktiseras 
noga utefter returpolicyn. Likt avoidance finns inte ett lika tydligt mönster inom high street-
företagens gatekeeping-aktiviteter. Detta beror på att denna marknadsnivå i studien omfattar 
flertalet kundgrupper. Med det sagt försöker high street-företag antingen konkurrera med fast 
fashion- respektive bridge brand-företag eller bådadera, vilket medför varierande 
förhållningssätt. En slutsats är därmed att företagen uppnår kundvärde på olika sätt, men att 
gatekeeping genomförs i varierande omfattning beroende på marknadsnivå.  
 
Med digitaliseringens ständiga tillväxt är e-handelns sömlösa köpprocess inte tillräcklig för att 
ett företag ska bli mer konkurrenskraftigt. Det kan därför anses av större vikt att utforma en 
returpolicy som skapar kundvärde genom att erbjuda kunden en effektiv, sömlös och smidig 
process, snarare än att det är gratis att skicka tillbaka varor. För att differentiera sig på den 
föränderliga modemarknaden måste returns management-processen och dess begrepp 
returpolicy, avoidance samt gatekeeping tas i beaktning. Delar av studiens intervjumaterial, 
främst av leverantörsföretaget, belyser att avsaknaden av en digitaliserad returns management-
process leder till ett mer reaktivt arbete snarare än proaktivt. Därmed kan det konstateras att e-
handelsföretag bör implementera och anpassa digitalisering utefter dess storlek, förutsättningar 
samt marknadsnivå inom sin returns management-process.  
 
Avslutningsvis bidrar studien med kunskap om returns management processer i e-
handelsföretag som strävar efter att bli konkurrenskraftiga inom morgondagens digitala 
modehandel. Utifrån ett forskningsperspektiv tillför studien även ny kunskap inom området för 
returns management och hur denna process kan generera kundvärde. Som nämnt i inledningen 
har tidigare forskning endast fokuserat på enskilda fallföretag vilket har begränsat möjligheten 
för bredare slutsatser. Därför kan det även konstateras att denna studie, genom att undersöka 
flertalet företag inom olika marknadsnivåer, bidrar med ny kunskap kring hur arbetet med 
returns management påverkas av respektive marknadsnivås efterfrågan och returbeteende. Det 
kan däremot ifrågasättas om studiens resultat är tillräckliga och kan generaliseras, då 
slutsatserna baseras på kvalitativa intervjuer med fyra företag samt en dokumentstudie av nio 
företags hemsidor. Därför kan det i framtida forskning anses relevant att studera ett större antal 
företag inom fler marknadsnivåer under en längre tidsperiod, för att uppnå ökad validitet och 
reliabilitet. Då studien fokuserar på skapandet av kundvärde i samband med returns 
management-processen utifrån företagens perspektiv, föreslås framtida forskning utgå från 
kundperspektivet. Detta skulle kunna genomföras i form av en kvantitativ studie som 
undersöker konsumenters uppfattning av företagens returns management-process, samt vad 
kunder inom olika marknadsnivåer värdesätter i samband med denna process. Avslutningsvis 
föreslås även framtida forskning undersöka returns management med fokus på hållbarhet, då 
de miljömässiga och etiska aspekterna av returer inte diskuteras i denna studie. 
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Bilaga 1 - Tabeller 
 
Tabell 3.1 Intervjupersonerna9 
 

 Position  Beskrivning  

Företag 
A1   

Last Mile 
Manager 
 
Benämns som 
Intervjuperson A  

“Jag är ansvarig för allt som sker från att kunden i kassan väljer 
leveransalternativ, till att kunden får sin beställning och slutligen att varan 
kommer tillbaka till lagret vid en eventuell retur. Med andra ord; när 
varan lämnar lagret är det mitt ansvar och när den kommer tillbaka till 
lagret slutar mitt ansvar, inklusive den delen av kassan där kunden väljer 
fraktalternativ.”   

Företag 
B1  

Supply Chain 
Manager  
 
Benämns som 
Intervjuperson B 

“Jag har ansvar för logistik, lager och kundtjänst. Detta innefattar även 
ansvar för personal och budget för respektive avdelning.” 

Företag 
C1 

E-commerce 
Coordinator  
 
Benämns som 
Intervjuperson C  

“Med min roll kommer ansvar för allt det som händer operativt på sajten, 
alla nya produktsläpp och alla nya kampanjer. Alla förändringar som ska 
ske på vår hemsida ansvarar jag för och går igenom på rätt sätt. Sedan 
har jag även lite andra uppgifter som att se över stock transfers och 
lagerhållning på vår e-handel och i vår fysiska butik. Även vad gäller 
reklamationer så rapporterar jag månadsvis in till vår produktchef som i 
sin tur pratar med leverantören om det uppkommer större frågor.” 

Företag 
D 

Chief of 
Operations 
 
Benämns som 
Intervjuperson D 

“Man kan säga att jag agerar dels i gränslandet mellan tekniken, vision 
och sälj. Vår grundare står väldigt mycket för vision och sälj, medan jag 
översätter hans vision samt tankar och ställer krav ner i teknisk utveckling. 
[...] Sedan håller jag operativt i att bolaget fungerar som det ska vad det 
gäller processer, metodik, marknadsföring och lite så.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                
9 Informationen i Tabell 3.1 Intervjupersonerna är baserad på intervjupersonernas egna svar på frågan “Vad är 
din roll i företaget, och vad gör du?” som ställdes i inledningen av de semistrukturerade intervjuerna.  
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Bilaga 2 - Beskrivning av marknadsnivåer    
 
Fast Fashion  
 
Fast fashion är ett fenomen inom modebranschen som definieras av att företaget organiserar sin 
produktionsprocess för att på ett så effektivt och billigt sätt som möjligt kunna leverera nya 
produkter på marknaden enligt de allra senaste trenderna (Bhardwaj & Fairhurst, 2010). 
Kollektionerna hämtar inspiration från de trender som visats på de senaste modeveckorna, och 
många av plaggen är snarlika de som presenteras av de stora modehusen. Skillnaden ligger dock 
i kvalitén, priset och möjligheten att kunna erbjuda varan till kund inom ett betydligt kortare 
tidsspann (Barnes & Lea-Greenwood, 2006). Vanligtvis kännetecknas fast fashion företag av 
förmågan att kunna leverera en helt ny produkt redo att säljas i butik på mindre än två veckor, 
medan det traditionellt sett kan ta upp till sex månader från idé till färdig produkt (Brannon, 
2010). Som ett resultat av detta utmanas den traditionella produktlivscykeln som bygger på att 
nya kollektioner introduceras på säsongsbasis och idag är det inte ovanligt att fast fashion 
företag introducerar nya produkter flera gånger per vecka (Remy, Speelman & Swartz, 2016).  
 
High Street 
 
Begreppet high street refererar till huvudgatan i en stad där alla de viktigaste butikerna finns, 
och således innefattar denna kategori de varumärken som säljer sina produkter där (Lane, 2010). 
I och med e-handelns tillväxt har detta dock kommit att förändras och kategorin definieras inte 
längre av att varumärken säljer sina produkter i den fysiska butiken mitt inne i stan. Genom att 
placera sig överst bland de lägre marknadsnivåerna fyller high street varumärkena gapet mellan 
fast fashion och affordable luxury (Egeland, 2015). Produkterna som tillverkas inom detta 
segment är av högre kvalité, men de större tillverknings- och försäljningsvolymerna gör att de 
anses mindre exklusiva än de produkter som tillverkas av bridge brands (Arfin, 2019). Likt fast 
fashion segmentet tillverkar high street varumärken tillgängligt mode av högre kvalité, men till 
ett mer överkomligt pris. Skillnaden mellan de två kategorierna är dock att high street 
varumärken riktar sig till en smalare målgrupp, samt att sortimentet består av kollektioner som 
lanseras på säsongsbasis snarare än veckovis (Egeland, 2015).    
 
Bridge Brands  
 
Den tredje marknadsnivån benämns som bridge brands och är i denna studie den högsta 
marknadsnivån som kommer behandlas. I detta segment placeras varumärken som anses 
överbrygga gapet mellan luxury fashion och high street (Makin, 2010). Enligt denna aspekt kan 
bridge brands likställas med marknadsnivån diffusion lines, som även den fyller gapet mellan 
de lägre och högre marknadssegmenten. Vad som skiljer de två kategorierna åt är att diffusion 
lines har skapats av varumärken inom luxury fashion segmentet som ett sekundärt 
undervarumärke i en lägre prisklass (Mellery-Pratt, 2014). Bridge brands anses vara en relativt 
ny kategori inom modemarknaden och har nischat sig genom att skapa en tillgänglig prisnivå 
mittemellan massproduktionens lägre marknadsnivåer och lyxvarumärken (Ling, Taylor & Lo, 
1998). Kvantiteterna per produkt är lägre än inom high street segmentet och produkterna som 
erbjuds följer en enklare samt mer minimalistisk design med fokus på kvalité och hållbarhet 
(Corbellini, u. å.).    
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Bilaga 3 - Beskrivning av företagen  
 
Företag A1  
 
Företag A1 är ett svenskt e-handelsbaserat modeföretag som grundades 2015. Företaget 
kategoriserar sig själva som ett “fast fashion direct to consumer brand” och säljer sina produkter 
främst online direkt till kund via sin egen hemsida och externa återförsäljare. Företaget är även 
etablerat på den fysiska marknaden genom att de sedan 2016 öppnat upp flertalet pop-up butiker 
runt om i Sverige. Till en början byggde affärsidén på att ta in externa varumärken, men idag 
består 90–95% av sortimentet av företaget egna varumärken. Företaget säljer produkter inom 
ready-to-wear, accessoarer och skor där ordinarie priser för deras egna varumärken varierar 
mellan 79–1599 kronor. Kollektioner och nyheter släpps varje vecka, och idag räknas företag 
A1 till ett av Europas 20 snabbast växande företag.   
 
Företag A2 
 
Företag A2 grundades 2004 och är idag en av de ledande aktörerna på den svenska och 
europeiska e-handelsbaserade modemarknaden. Företaget erbjuder ett brett utbud av de allra 
senaste trenderna inom mode för kvinnor och säljer både egna samt externa varumärken via sin 
hemsida. Sortimentet uppdateras med nyheter varje vecka och innehåller produkter inom ready-
to-wear, accessoarer, skor samt skönhet. Företag A2 riktar sig till kunden som söker de allra 
senaste, ungdomliga trenderna och ordinarie priser för deras egna varumärken ligger mellan 
59–1399 kronor.      
 
Företag A3  
 
Företag A3 är ett svenskt modevarumärke som grundades 2012, och som idag tillhör en av de 
snabbast växande digitala modebutikerna inom Skandinavien. Företagets målgrupp innefattar 
trendiga och modemedvetna ungdomar samt kvinnor främst på den skandinaviska och 
europeiska marknaden. Företag A3 erbjuder produkter inom kläder, skor och accessoarer på sin 
egen hemsida som uppdateras med nyheter varje vecka. Visionen bygger på att inspirera 
konsumenter med både trendiga och unika produkter samt stark marknadsföring på sina sociala 
kanaler. Ordinarie priser för företagets produkter varierar mellan 59–999 kronor.  
 
Företag B1 
   
Företag B1 är ett svenskt digitalt modevarumärke som grundades 2012. Företaget riktar sig till 
den urbana unga kvinnan och säljer produkter inom ready-to-wear, skor och accessoarer. 
Företaget är främst etablerat online genom sin egen hemsida, men deras produkter säljs även 
hos återförsäljare. Under slutet av 2018 och början av 2019 etablerade sig företag B1 även på 
offline marknaden med pop-up butiker, varav en av butikerna är en outletbutik som säljer äldre 
kollektioner till reducerade priser. De ordinarie priserna för plaggen varierar mellan 299–1999 
kronor och kollektionerna släpps totalt fyra gånger om året. I augusti 2018 visade företag B1 
för första gången på Stockholm Fashion Week med sin Spring/Summer 2019 kollektion.   
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Företag B2  
 
Företag B2 grundades 2010 och säljer sina produkter via sin egen hemsida samt fysiska butiker 
runt om i världen. Företagets målgrupp innefattar kvinnor och visionen bygger på att erbjuda 
sina kunder friheten att uttrycka sin personlighet genom de produkter som erbjuds. 
Kollektionerna skapas i olika delar av världen av företaget designers och inspireras av musor 
från dessa ställen. Företag B2 erbjuder en bred sortimentsmix inom ready-to-wear, skor, 
accessoarer samt skönhet med målet att skapa kollektioner på det mest hållbara och 
högkvalitativa viset. Ordinarie priser för företagets produkter ligger mellan 70–3950 kronor.  
 
Företag B3 
 
Företag B3 är ett svenskt modevarumärke som grundades 1995 med visionen att skapa 
högkvalitativa kollektioner som baseras på enkla och tidlösa plagg. Företaget är idag känt för 
att kombinera mode samt stil med fokus på den skandinaviska minimalismen, och 
kollektionerna genomsyras av en vardaglig, rolig samt feminin anda. Företaget säljer sina 
produkter via sin egen hemsida, i sina egna fysiska butiker samt hos återförsäljare på främst 
den europeiska marknaden. Kollektionerna släpps fyra gånger om året och innehåller produkter 
inom ready-to-wear, skor samt accessoarer. Ordinarie priser för företagets produkter varierar 
mellan 299–4999 kronor. 
 
Företag C1 
 
Företag C1 är ett svenskt modeföretag som grundades 2011 och erbjuder väskor, skor samt 
mindre accessoarer i främst läder och mocka med ett genomgående hållbarhetstänk. 
Produkterna säljs via företagets egna hemsida, den fysiska butiken samt via återförsäljare både 
online och offline. Dessa inkluderar bland annat exklusiva varuhus runt om i Europa som 
Nordiska Kompaniet i Stockholm, Illum i Köpenhamn, Harvey Nichols i London och Colette i 
Paris. Ordinarie priser för produkterna varierar mellan 600–5800 kronor, och kollektionerna 
släpps totalt fyra gånger om året. 
 
Företag C2  
 
Företag C2 grundades 1999 och är ett svenskt modevarumärke med visionen att kunden ska 
kunna uttrycka sig genom deras kollektioner vilka erbjuder alternativ till den dagliga 
garderoben. Sedan dess har varumärket vuxit stadigt och idag erbjuds deras produkter på den 
egna hemsidan, i de två egna fysiska butikerna samt via återförsäljare runt om i världen. Företag 
C2 riktar sig till den moderna kvinnan och kollektionerna andas tidlöshet samt mångsidighet 
genom hela sortimentmixen av ready-to-wear, skor och accessoarer. Företag C3 visar två av 
totalt fyra kollektioner på den svenska modeveckan och ordinarie priserna för produkterna 
varierar mellan 600–6000 kronor.  
 
Företag C3  
 
Företag C3 är ett svenskt modevarumärke som grundades 2005 med visionen att skapa tidlöst 
och kvalitativt mode för kvinnor. Företaget ämnar producera hållbara och uttrycksfulla 
kollektioner genom tidlös design och goda etiska standarder. En stor del av inspirationen bakom 
produkterna kommer från samtida konst samt arkitektur, och kärnan i kollektionerna är de 
stickade plaggen. Produkterna inom ready-to-wear och accessoarer säljs via företagets egen 
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hemsida, de egna butikerna samt hos återförsäljare runt om i världen. Kollektionerna skapas 
fyra gånger om året och visas på den svenska modeveckan. Ordinarie priser för produkterna 
varierar mellan 295–14000 kronor. 
 
Företag D 
 
Företag D grundades 2015 och erbjuder digitala tjänster till e-handlare och retailbolag för att 
optimera returhanteringsprocessen. De digitala tjänsterna ska enligt företaget hantera 
returkonsekvensen, och framför allt det nya köpbetéende som uppstått som ett resultat av e-
handelns framväxt. Programvaran som erbjuds till e-handelsföretagen syftar till att optimera 
returhanteringsprocessen både för konsumenten och e-handlaren, samt skapa möjligheter för 
ökad försäljning, minskad returkostnad och en effektiviserad bytesprocess. I dagsläget består 
företagets alla kunder av modeföretag, vilket enligt företag D själva beror på att modebranschen 
är den bransch med högst returgrad och där effekterna av denna typ av tjänst därför gör störst 
skillnad.   
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Bilaga 4 - Intervjuguide företag A1, B1 och C1  
 
Inledande Frågor 
 

• Vad för typ av modeföretag är ni? 
 

• Vad är din roll i företaget, och vad gör du? 
 

• Hur tror ni er e-handel kommer se ut i framtiden? → Och hur kommer Ni gå tillväga 
för att förbli konkurrenskraftiga? 

 
• Hur ser ni som företag på returer? Kopplar ni det till något positivt eller negativt? 

Varför?   
 

• Ni säljer även era produkter fysiskt, är det någon skillnad i returfrekvens i brick-and-
mortar vs online? 

 
• Hur anser ni att er returfrekvens är gentemot antalet ordrar ni får? Tror ni det är högt 

eller lågt? 
 

• Finns det någon period när returerna ökar/minskar?  
 
Returhanteringsprocess & gatekeeping 
 

• Anser ni att returhanteringsprocessen är en viktig del av företagets operationella 
strategi?  

 
• Har ni en tydligt formulerad strategi för er returhanteringsprocess?  

 
• Hur ser er returhanteringsprocess ut? 

 
• Vad är den största utmaningen med er returhanteringsprocess? 

 
• Finns det en eller flera av era produkter som returneras oftare/mer sällan än andra 

produkter? Vilken produkt/typ av produkt gäller detta?  
 

• För ni någon statistik över anledningar till varför kunder väljer att returnera varor? 
Varför/varför inte? Om ja, vad är de mest förekommande anledningarna?  

 
• Hur arbetar ni med gatekeeping som innebär att man eftersträvar att optimera 

återskapandet av produktens värde genom att vid returtillfället analysera och 
kontrollera kundens angivna returinformation och produktens returpotential? Innan 
accepterandet av en retur, medför en väl fungerande gatekeeping att önskade returer 
accepteras medan oönskade returer sorteras ut. 

 
• Har ni bestämda regler för vilka returer som är godkända returer, respektive icke 

godkända returer? Varför/varför inte? 
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• Vad kan vara anledningen till att man väljer att ta emot en retur trots att den enligt era 
principer inte är godkänd? 

 
Kundvärde 
 

• Använder ni er av kundrecensioner? Om ja, hur påverkar dessa er 
returhanteringsprocess? 

 
• Hur arbetar ni med kundvärde enligt Porters definition av värdekedjan som innebär att 

ett företags värdekedja består av värdeskapande aktiviteter? Alla aktiviteter i 
värdekedjan måste utföras på ett sådant sätt att det totala värdet som företaget 
genererar, som uppfattas av dess kunder, är högre än företagets kostnader. Med andra 
ord är aktiviteternas huvudsakliga syfte att skapa kundvärde genom att maximera sin 
prestation.  

 
• Anser ni att er returhanteringsprocess skapar kundvärde? Varför/varför inte?   

 
Hållbarhetsstrategi 
 

• Har ni en hållbarhetsstrategi? 
 

• Om ja, kan ni sammanfatta de viktigaste punkterna för denna strategi? Om nej, varför 
inte?   

 
• Finns det någon koppling mellan er returhanteringsprocess och er hållbarhetsstrategi?   

 
• Om nej, varför? Om ja, hur påverkas er returhanteringsprocess av er 

hållbarhetsstrategi? 
 

• Tror ni att konsumenter värdesätter hållbarhet även i den omvända 
försörjningskedjan? Med andra ord hållbara returneringsalternativ?  

 
Returpolicy 
 

• Anser ni att ni har en tuff eller generös returpolicy?  
 

• Känner ni att ni har en konkurrenskraftig returpolicy?  
 

• Tror ni att er lönsamhet påverkas positivt eller negativt av en generös returpolicy? 
 

• Erbjuder ni fria returer? Varför, varför inte? Tror ni att detta påverkar returfrekvensen? 
 

• Förekommer det beställningar där en produkt beställs i flertal storlekar/färger? → Hur 
ofta? 

 
• Har ni ändrat er returpolicy någon gång? → Varför? 
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Avoidance 

• Hur arbetar ni med avoidance enligt definitionen: Returns avoidance syftar till att 
undvika och minska retur förfrågningar samt returer, implementerar företag avoidance 
är det viktigt att utveckla metoder vilka resulterar i att den levererade produkten 
faktiskt går i linje med kundens förväntningar?  

 
• Hur arbetar ni med produktinformationen på hemsidan för att motverka returer?  

 
• Vad efterfrågar kunder i form utav produktinformation på hemsidan?  

 
• Tror ni att er lönsamhet påverkas positivt eller negativt av ett bra avoidance arbete i 

form av produktinformation, mått, och marknadsföring såsom presentation av 
produkterna?  

 
Kunddata 
 

• Anser ni att kunddata, alltså statistik över kundbeteenden i form av köp- och 
returneringsvanor, kan vara användbart för utformningen av returhanteringsprocessen? 
Varför/varför inte?  

 
• Om ni använder er av det, hur samlar ni in denna kunddata?    

 
• Har ni uppmärksammat något beteendemönster bland returnerande kunder? 

 
Avslutande frågor  
 

• Vad tror ni är det mest effektiva sättet att minska returer på? Att inte erbjuda fri frakt 
vid returnering eller att bistå med tydlig produktinformation innan köp? 

 
• Om vi ska koppla tillbaka till den inledande frågan om hur ni ser på e-handel i 

framtiden; hur ser ni på returer i samband med detta?  
 

• Chiquelle släppte förra året nyheten att de ska lansera en app med hjälp av AR-teknik 
så kunderna med deras egna mått lättare kan prova och matcha kläderna innan man 
beställer. H&M är ett annat företag vilka ska lansera en AR-app i vår. Är det något 
som ni satsar mot och som ni anser skulle hjälpa er och era kunder? 
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Bilaga 5 - Intervjuguide företag D  
 
Inledande frågor  
 

• Vilka är ni? Vad erbjuder ni för tjänst? 
 

• Hur länge har ni funnits?  
 

• Har ni alltid erbjudit samma typer av tjänster? 
 

• Vad är din roll i företaget? 
 

• Kan du ge några exempel på kunder? 
 

• Arbetar ni med både butik och online? 
 

• Hur är er tjänst sammankopplad till andra avdelningar på ett företag förutom 
“returer”? Hur ser ni att de samverkar?  

 
Syn på returer & returhantering  
 

• Hur ser ni på returer, ser ni det som något positivt för ett e-handelsbaserat företag eller 
ser ni det som något negativt?  
 

• Vad ser ni för gap/problem inom företags returhanteringsprocesser idag? 
 

• Finns det någon bransch som sticker ut mer än någon annan?  
 

• Hur tror ni att returer kommer se ut i framtiden? Hur kommer ni in i bilden? 
 

• Utifrån de företag ni arbetar med, vilket är det mest framgångsrika sättet att arbeta 
med returer? (Kundperspektiv) 

 
• De företag vi intervjuat betonar en digital returregistrering för högre kundnöjdhet. Har 

ni statistik på hur detta påverkar den långsiktiga lönsamheten hos företag?  
 

• Automatiserad lönsamhetsövervakning (en form utav avoidance). Kan ni beskriva mer 
omfattande vad denna tjänst innebär? Kan ni avgöra hur mycket det motverkar 
returer?  

 
• Vad menar ni med livscykelekonomi? 

 
• På er hemsida så skriver ni att ni gör avancerad sälj- och returmönsternalayser, hur kan 

det hjälpa företag att utveckla sin returhanteringsprocess?  
 

• Hur kan AI användas i samband med returhanteringsprocessen?  
 

• Hur menar ni att en smart returhanering kan leda till ökad försäljning? 
 



 

 - 50 - 

     
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


