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Sammanfattning 
Titel Hur hanterar E-handelsföretag inom Business to Consumer returflödet? 

Författare Anna Hansen och Sara Klingeroth 

Handledare Peter Stevrin 

Kurs Kandidatuppsats i Företagsekonomi (FEC007) 
 

Bakgrund Att handla på Internet har blivit mycket populärt. Allt fler företag öppnar 

handelsportaler på Internet där konsumenten kan köpa företagets produkter. I 

och med att kunden inte kan se produkten i verkligenheten, utan bara som en 

bild på Internet, händer det att kunden blir missnöjd med produkten och 

väljer att returnera den. Produkter som säljs på Internet har en tendens att 

returneras i högre grad än andra produkter som säljs på traditionellt sätt. När 

det gäller betalningen av produkterna har konsumenterna många olika 

betalningssätt att välja bland. Några betalningssätt som används är 

exempelvis faktura, postförskott och kontokortsbetalning. Det sistnämnda är 

det inte många kunder som vill använda, eftersom de är rädda för att lämna 

ut sitt kontokortsnummer på Internet.  
 

Syfte Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur E-handelsföretag inom B2C 

hanterar returflödet. Vilka skillnader finns det? Har de olika företagen något 

gemensamt? Vi vill även inspirera E-handelsföretagen till att granska 

returflödet bättre. 

 

Metod Vi har samlat in vår empiri genom att göra en kvantitativ enkätundersökning 

bland 34 stycken E-handelsföretag inom B2C.  

 

Slutsats Flera av E-handelsföretagen bör se över sin returpolicy. De flesta av våra 

respondenter har inte anmärkningsvärt höga kostnader för returer men de bör 

ändå prioritera logistiken kring returer högre än vad de gör nu. När det gäller 

betalningssystemen bör företagen se över dem, eftersom vi konstaterat att 

själva återbetalningen till kundens konto innebär en besvärlig process. 

 

 3 



   
  Anna Hansen 
  Sara Klingeroth 
 
   
 

Abstract 
Title  How does E-business companies in the Business to Consumer market handle 

their return flow? 

Authors Anna Hansen and Sara Klingeroth 

Tutor Peter Stevrin 

Course Bachelor’s Thesis in Business and Administration (FEC007) 
 

Background Shopping on the Internet has become very popular. More and more 

businesses open E-commerce sites where the customer can buy products. If 

you order a product from an E-commerce site and you can’t see, feel or try 

the product it’s possible that you won’t be satisfied and then you might want 

to return it. Products, which are sold through E-commerce, tend to have a 

much higher return rate than traditional products. There are many ways of 

taking payment from customers. For example there is invoice, cash on 

delivery and bankcard. Bankcard is one payment that customers are not 

pleased with. They are still anxious of giving up their bankcard number on 

the Internet.  

 

Purpose Our purpose is to find out how E-business companies in the B2C market 

handle their return flow. What differences are there? Is there anything in 

common? We also want to inspire E-business companies to better look into 

their return flow.  

 

Method We gathered our empirical data by doing a quantitative survey among 34 E-

business companies in the B2C market.  

 

Conclusions Many of our respondents should look into their return policy. Most of our 

respondents don’t have large return costs but they can still prioritize the 

return logistics more than what they are doing right now. They should also 

look into the process with reimbursement to the customers account, as it’s 

established that it’s a hard process.  
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1. Inledning 

 
I vårt första kapitel ger vi en problemdiskussion som sedan leder in på vår 

problemformulering. Därefter redogör vi för vårt syfte med uppsatsen för att sedan komma in 

på de avgränsningar vi har valt att göra. Vi avslutar kapitlet med en synopsis över uppsatsens 

vidare upplägg. Vi har valt att förklara svåra ord i bilaga 1 Definitioner. 

 
 

1.1 Problemdiskussion 
Att handla på Internet har under de senaste åren blivit populärt. Enligt information från 

Boston Consulting Group beräknades det att Internethandeln i världen omsatte ca 306 

miljarder svenska kronor 1999. År 2002 näthandlade svenskarna för omkring 4 miljarder 

kronor.1 Det som köps mest är resor, böcker, skivor, biljetter och elektronikvaror.2 Att köpa 

kläder på Internet är också populärt, framförallt kvinnor handlar kläder på Internet.3 Det finns 

flera fördelar. Kunden slipper kön till provrummen och därmed stressen kring det. 

 

Internet är idag en mycket starkt växande annonserings- och försäljningsplats, som har 

förändrat förutsättningarna för handeln inom ett antal områden. De områden som hittills har 

nämnts flitigast i debatten kring elektronisk handel rör försäljning av konsumentvaror till 

privata konsumenter. Exempel på produkter är CD-skivor, böcker och datorer.4 

Allt fler företag öppnar handelsportaler på Internet där konsumenter kan handla säljarens 

produkter på ett enkelt sätt. De stora fördelarna med detta försäljningssätt är att till exempel 

en bokhandels utbud kan vara i stort sätt obegränsat samtidigt som lagerhanteringen är 

mycket låg.5 Det beror på att bokhandeln kan göra sina beställningar allt eftersom 

beställningar kommer in från Internet. Företagen slipper även personalkostnader i viss mån  

 

 

1 Artikel “shopping på internet allt vanligare” , Dagens industri, 2003-03-27 
2 Artikel ”Svenskar nätshoppar för miljarder” , Dagens nyheter, 2003-03-29 (källa TT) 
3“IT bland individer”, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2002, SCB 
4 Sandén Weje, ”Nätet som marknadsplats –de svenska pionjärerna” s.150 
5 Ibid. s.65 ff. 
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och kan ha öppet dygnet runt.6 En annan fördel med Internethandeln är att geografin minskar i 

betydelse, eftersom kunderna kan befinna sig över hela världen.7  

 

E-handel kan delas upp i tre olika kategorier8  

• Mellan företag och konsumenter, dvs. Business to Consumer, vilket brukar benämnas 

B2C.  

• Mellan företag, dvs. Business to Business, vilket brukar benämnas B2B.  

• Mellan konsumenter, dvs. Consumer to Consumer, vilket brukar benämnas C2C.  

 

Det finns flera olika sätt att ta betalt från kunden. Företagen måste bestämma vilka 

betalningssätt de ska använda. Om företaget ska sälja till konsument är det viktigt att kunna 

erbjuda flera olika sorters kreditkortsbetalningar exempelvis Visakort.9 De betalningssystem 

som finns och används vid elektronisk handel i Sverige idag är postgiro, faktura, postförskott, 

direktbetalning, SET, kontokortsbetalning (SSL), avbetalning, E-faktura, E-check, digicash 

och elektroniska pengar. Kunden vill oftast inte ge ut sitt kontonummer via Internet och 

därför är sådana betalningssystem som postförskott en lösning. Leverans med postförskott kan 

dock innebära en ökning av returflödet i och med att kunden kanske aldrig hämtar ut 

produkten.10  

 

Ibland händer det att kunden inte är nöjd med produkten och väljer att reklamera denna. Detta 

innebär ett problem för företaget i och med att produkten måste skickas tillbaka till företaget. 

Det finns flera anledningar till att en kund vill returnera en produkt. Han eller hon kan t ex ha 

fått fel produkt av företaget, det kan vara fel på produkten (den kan vara trasig t ex), det kan 

vara fel pris på den eller kunden kanske helt enkelt ångrar köpet för att produkten inte 

uppfyller kundens önskningar.  

 

6 Fredholm, Peter ”Elektroniska affärer” s. 14 
7 Sandén Weje, ”Nätet som marknadsplats –de svenska pionjärerna” s.14 
8 Fredholm, Peter ”Elektroniska affärer” s. 12 
9 Bayles, Deborah L.” E-commerce logistics & fulfilment “ s. 13 
10 Mønsted Lasse, Skov Thomas, Kold Rasmussen Jørgen ”e-logistik” s. 150 
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Det finns likheter mellan att sälja varor på det klassiska sättet dvs. via en fysisk butik och att 

sälja på Internet, via en hemsida. Det finns även stora skillnader. En sådan stor skillnad är 

returflödet.11Returflödet började bli svårhanterligt på slutet av 1980-talet. Många företag 

började använda returer som ett konkurrensmedel. Detta för att kunna vinna marknadsandelar. 

Kunderna utnyttjade detta. Det fanns nästan inga krav för returerna. Företagen tog ofta 

tillbaka varor som de visste var äldre än vad deras returpolicy tillät, allt för att göra kunderna 

nöjda.12  

 

Internetförsäljare har arbetat mycket med att göra attraktiva och exklusiva hemsidor och 

därmed undvikit processen kring returflödet. Anledningen till att de inte brytt sig speciellt 

mycket om detta är att de ser det som oviktigt. De prioriterar annat. Många Internetförsäljare 

har aldrig sålt något tidigare och vet inte hur viktigt det är med en stark returpolicy. 

Kunskapsbrist kan därför vara en anledning till att Internetförsäljare inte prioriterar 

returflödet. En annan sak som skiljer Internetförsäljaren åt från den traditionella försäljaren är 

att Internetförsäljaren ofta har flera leverantörer som levererar direkt till kund. Varje 

leverantör kan ha sin egen returpolicy och detta kan innebära mycket komplexa 

retursituationer.13 Om E-handelsföretagen vill ligga före och undvika att kunderna returnerar 

en produkt, bör de tänka på hur de framstår inför kunderna.14 Det är även viktigt att 

logistikkedjan kring returflödet fungerar som den ska. Detta bl.a. för att det ska gå så smidigt 

som möjligt för både kund och företag när väl en produkt måste returneras.  

 

Produkter som säljs via Internet tenderar att returneras i högre grad än produkter som säljs på 

traditionellt sätt.15 Detta är inte konstigt, eftersom kunden vid köp via Internet inte vet exakt 

hur varan kommer att motsvara dennes förväntningar när han eller hon bara har en bild av 

produkten via en sida på Internet. Motsvarar inte produkten kundens förväntningar kan det  

 

11 Http://www.sciencedirect.com “Return handling options and order quantities for single 
period products”, 2003-04-10 
12 Bayles, Deborah L. “ E-commerce logistics & fulfilment “ s 258 ff 
13 Ibid. s 2 
14 Ibid s 265 ff 
15 Vlachos, Dimitrios och Dekker, Rommert Http://www.sciencedirect.com “Return handling options and order 
quantities for single period products” 2003-04-10 
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leda till att kunden returnerar produkten. På grund av att det inte finns många studier om E-

handelsföretags returflöde på Internet tycker vi att det finns skäl att undersöka det.  

 

1.2 Problemformulering 
Hur hanterar E-handelsföretag inom business to consumer returflödet? 
 

För att uppnå vårt syfte kommer vi även besvara följande frågor: 

• Hur undviker E-handelsföretagen returflödet?  

• Vem får stå för kostnaderna vid retur? 

• Hur sker återbetalning vid retur? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur E-handelsföretag inom business to consumer 

hanterar returflödet. Vilka skillnader finns det? Har de något gemensamt? Vi vill även 

inspirera E-handelsföretagen till att granska sitt returflöde bättre.  

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att rikta in oss på enbart svenska E-handelsföretag inom business to consumer 

marknaden. Vi ska belysa deras olika sätt att hantera returlogistiken på men inte gå in allt för 

mycket på det tekniska inom logistik och E-handel därför att vi anser att det är utanför vårt 

område.  

 

1.5 Sammanfattning  
Att handla på Internet har blivit mycket populärt. Allt fler företag öppnar handelsportaler på 

Internet där kunden kan köpa företagets produkter. I och med att kunden inte kan se 

produkten i verkligheten, utan bara som en bild på Internet, händer det att kunden blir 

missnöjd med produkten och väljer att returnera den. Produkter som säljs på Internet har en 

tendens att returneras i högre grad än produkter som säljs på traditionellt sätt. När det gäller 

betalningen av produkterna har kunden många olika betalningssätt att välja bland. Några 

betalningssätt som används är exempelvis faktura, postförskott och kontokortsbetalning. Det  
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sistnämnda är dock inte många kunder som vill använda eftersom de är rädda för att lämna ut 

kontokortsnumret på Internet 

 
 
1.6 Synopsis 
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2 Metod 

 
I detta kapitel kommer vi att beskriva våra val av teorier och därtill även val av metod samt 

hur vi har gått tillväga med datainsamlingen och utformningen av enkäten. Vi kommer även 

att ta upp hur vi har framställt vårt resultat.  

 

2.1 Val av teori 
Det var ett naturligt val för oss att ta upp ämnena E-handel, logistiken kring E-handel samt 

begreppet retur eftersom e-handel och retur är beroende av varandra samt relevanta för att 

uppfylla vårt syfte. Vi har valt att begränsa oss till att ta upp bakgrunden till E-handel, E-

handelns för- respektive nackdelar och en del om betalningssystem eftersom det är en del av 

processen i att handla på Internet. I logistik teoridelen valde vi att främst ta upp den 

elektroniska logistiken och returlogistiken som sker på Internet eftersom de är mest relevanta 

för vårt syfte. Vi försökte dock även få med en del om logistikens bakgrund för att kunna 

förstå begreppet logistik bättre.  

 

2.2 Val av metod 

Allt vetenskapligt arbete sker inom ramen för vissa uppställda spelregler. Vilka spelregler 

som väljs beror på den kunskap och vetenskapsteoretisk utgångspunkt som finns. Två sådana 

utgångspunkter är positivism och hermeneutik. Positivism ligger till grund för kvantitativ 

metod och hermeneutik för kvalitativ metod .16  

 

I enlighet med vår frågeställning valde vi att använda den kvantitativa metoden som 

tillvägagångssätt i undersökningen. Vi ville ta reda på skillnaderna mellan ett stort antal olika 

E-handelsföretag och deras sätt att hantera returflödet. Vi ville undersöka många företag för 

att få en stor bild ut av hur returflödet ser ut på Internet. Den kvantitativa metoden var därför 

ett självklart val. Kvantitativ metod domineras av kvantitativ data, men innehåller ofta även  

 

 

16 Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” s.38 
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kvalitativ data.17 Vi har även en kvalitativ del i vår enkät, eftersom några frågor har öppna 

svar där respondenten själv med egna ord får besvara frågan.18 

 
2.3 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som redan är insamlade av andra.19 Sekundärdata kan vara böcker, 

tidningsartiklar och Internet.20 Vi har använt oss av såväl information från böcker, diverse 

Internetsidor och tidningsartiklar.  

 

2.4 Primärdata 
Primärdata kan definieras som data undersökaren själv har samlat in. Insamling av primärdata 

sker i huvudsak via enkäter eller intervjuer, men även genom observationer och experiment.21 

Våra primärdata kommer från undersökningen vi gjort i form av en enkät utsänd till diverse 

E-handelsföretag. 

 

2.5 Induktiv, deduktiv eller abduktiv metod 
Den induktiva forskaren väljer att själv undersöka/upptäcka sitt objekt, dvs. att inte använda 

redan fastställd teori. Motsatsen till den induktiva metoden är den deduktiva metoden där 

forskaren drar slutsatser från befintligt framtagen teori. Den metod som vi har valt är den 

abduktiva metoden, vilken är en blandning av induktiv och deduktiv metod.22 Vi har valt den 

abduktiva, därför att det inte finns tillräckligt med teori inom vårt område.  

 

2.6 Datainsamling 
Vi tog kontakt med 100 stycken E-handelsföretag inom B2C genom att E-maila ett brev med 

en länk till vår enkät. Företagen vi tog kontakt med var mikroföretag, små företag och 

medelstora företag. Allt enligt EU: s definition av företag. Mikroföretag är företag som har  

 

 

17 Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer s.51 
18 Ibid, s.174 
19 Ibid, s.52 
20 Ibid, s.131 
21 Ibid, s.52 
22 Davidson Bo & Patel Runa “Forskningsmetodikens grunder” s. 23f 
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färre än 10 anställda, små företag har mellan 10 och 49 anställda, medan medelstora företag 

har färre än 250 stycken anställda.23  

 

I E-mailet till E-handelsföretagen beskrev vi vårt syfte med undersökningen samt vad som 

skulle hända med deras svar m.m.24 Vi valde att E-maila företagen för att de är E-

handelsföretag och de bör därför kontrollera sin email regelbundet, de får t ex order, 

synpunkter etc. via den. För att få en så stor respons som möjligt har vi dels valt att skicka 

med ett presentationsbrev som beskrivits ovan, dels kommer vi, för varje inkommet svar 

skänka 5 kr till Rädda barnen.  

 

Anledningen till att vi inte valde att genomföra telefonintervjuer är för att vissa frågor i vår 

enkät kan vara känsliga att svara på. Enkät är därför att föredra, eftersom respondenten kan 

svara på frågorna själv i lugn och ro och samtidigt vara anonym. Vissa företag har inte sitt 

telefonnummer utskrivet på hemsidan och det var också en anledning till att vi inte valde 

telefonintervjuer. Eftersom vi valt att göra en kvantitativ undersökning med ett stort antal 

medverkande som möjligt, hade det tagit mycket lång tid att ringa runt till alla och göra 

telefonintervjuer. En del frågor med öppna svar tar även längre tid att besvara och en 

enkätundersökning är därför svår att göra per telefon.  

 

2.7 Enkäten 
Vi började med att kontakta Netsurvey Bolinder AB. De gör undersökningar åt företag. Vi 

fick hjälp med hur vi skulle utforma enkäten och hur vi skulle lägga upp frågorna. Efter att vi 

läst in oss på vårt studieområde, skrivit vår teori samt med den vägledning vi fått av 

Netsurvey, utformade vi frågorna. 

 

Efter att ha utformat frågorna började vi leta program för att utforma enkäten. Vi ville helst 

göra en Internetenkät, eftersom det skulle bli smidigast för såväl företagen som oss. Det 

visade sig dock vara svårt att hitta ett gratisverktyg till att göra Internetenkäten som uppfyllde  

 

23 http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm 2003-05-31 
24 Se Bilaga 2 ( introduktionsbrev) 
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alla våra önskemål. Den skulle t ex helst vara gratis och vara tillgänglig under en längre tid, 

enkel att bygga upp m.m.  

 

Efter att ha testat en mängd olika program och insett att inget program fungerade som vi ville, 

beslöt vi oss för få tag i någon som kunde hjälpa oss att göra en Internetenkät. Vi tog kontakt 

med Björn Törnqvist på Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap (IPD) på 

Blekinge tekniska högskola. Björn och två studenter som gjort en Internetenkät tidigare gav 

oss förslag på hur vi kunde göra. Med hjälp av egna kunskaper i HTML och hjälp med 

kompletterande kunskaper utformade vi Internetenkäten25. 

 

2.8 Bortfall 
Vi tog som tidigare sagt kontakt med 100 E-handelsföretag, utav dessa hade vi ett bortfall på 

76 företag, vilket ger ett bortfall på 76 procent. Vi har dock påmint många av företagen ett 

flertal gånger. Att vi fick ett relativt stort bortfall tror vi kan bero på att en del företag kan 

uppfatta vårt uppsatsämne som känsligt. Eftersom vi undersöker en negativ sida av företagen 

är det möjligt att de inte vill lämna ut några uppgifter om något som i de flesta fall pekar på 

något negativt istället för positivt. Även konkurrensskäl kan vara en anledning till att 

företagen inte ville ställa upp i undersökningen. 

 

 
2.9 Sammanställning av enkäten 
Vi började med att sammanställa alla enkätsvar i Excel. Därefter använde vi oss av SPSS 11.0 

och Excel för att göra tabeller och diagram. Vi har gjort diagram och tabeller till nästan varje 

fråga för att göra svaren från företagen så lättöverskådliga som möjligt.  

 

2.10 Reliabilitet  
Reliabilitet visar hur tillförlitlig undersökningen är, att de mätningar som har gjorts är riktigt 

gjorda.26 God reliabilitet präglas av att de mätningar som har gjorts inte påverkas av vem som 

har utfört dem eller under vilka omständigheter de har utförts på.27  

25 Se bilaga 3 (enkäten) 
26 Thurén Torsten, ” Vetenskapsteori för nybörjare” s.22 
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Eftersom vi gjort en enkätundersökning som vi skickade ut till våra respondenter via E-mail 

och därmed inte var närvarande när de fyllde i enkäten är det svårt att kontrollera hur 

förhållandena var när respondenterna fyllde i enkäten. Vi har skrivit ut våra telefonnummer 

och även E-mailadress utifall respondenterna hade några frågor och på det sättet anser vi att vi  

gjort vårt bästa för att det inte ska uppstå några oklarheter. Vi har även i förväg, innan vi 

skickade enkäten, sänt ut ett E-mail till våra tilltänkta respondenter där vi frågade om de ville 

ställa upp på vår enkät. På det sättet hade de tid att bestämma sig och se om de hade tid till att 

vara med i vår undersökning eller inte. De som tackat ja borde därmed ha tid och därmed inte 

varit stressade när de fyllt i enkäten. Vi hade även ett visst bortfall. Men trots detta anser vi 

ändå att reliabiliteten är god.  

 

2.11 Validitet  
Validitet avser att det som mäts är relevant i sammanhanget. Att forskaren har undersökt det 

den ville undersöka och ingenting annat.28 Eftersom våra frågor har blivit godkända av vår 

handledare anser vi att validiteten är hög. Vi har dock ett bekymmer med att alla företag inte 

har svarat på samtliga frågor. Detta gör att validiteten sjunker en aning. I övrigt bedömer vi att 

vår undersökning har en hög validitet.  

 

2.12 Sammanfattning  
Vårt tillvägagångssätt är kvantitativ metod. Vi har skickat ut en enkät till 100 E-

handelsföretag inom B2C och fick ett bortfall på 76 procent. Anledningen till det stora 

bortfallet tror vi kan bero på att våra respondenter inte vill lämna ut några negativa sidor av 

företagen, eftersom returer ofta ses som något negativt. Vi valde att använda oss av den 

abduktiva metoden vilken är en blandning av teori och empiri. Eftersom det inte finns 

tillräckligt med teori inom det område vi skriver om föll passade denna metod bäst. Enkäten 

framställdes med hjälp av företaget Netsurvey som gör webbenkäter åt företag samt med den 

kunskap vi fått när vi läst på om vårt område. Sammanställningen av enkäten gjorde vi i SPSS  

 

27 Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare” s 152 
28 Thurén Torsten, ” Vetenskapsteori för nybörjare” s.22 
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och Excel i form av diagram och tabeller. Vi anser att vår uppsats har en god reliabilitet bland 

annat på grund av att företagen i förväg fått förfrågan om dem vill delta i undersökningen och 

först efter att företagen tackat ja har de fått enkäten. Därmed tycker vi att de borde ha haft tid 

till att fylla i enkäten och därför inte varit för stressade när de skulle fylla i den. Validiteten 

bedömer vi också som god, eftersom vi fått frågorna granskade och godkända av vår 

handledare.  
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3 Teori 

 
I det här kapitlet beskrivs E-handel, betalningssystem och Logistik, eftersom vi anser dem 

vara relevanta för vårt syfte. Kapitlet om E-handel och betalningssystem kan ses som en 

bakgrund till vårt andra teorikapitel om logistik. Eftersom det är viktigt att ha kunskap i 

handel på Internet och därmed även betalningssystemen på Internet, för att sedan kunna 

förstå begreppen logistik och returer på Internet. Det är med hjälp av teorin som vi sedan 

kommer att analysera materialet. 

 
 
3.1 E-handel 
Elektroniska affärer har i sina första strukturer funnits lika länge som datorer har använts till 

administrativa utföranden. Med filöverföring överfördes information direkt från ett system till 

ett annat. Detta skedde i stora företag i affärsförbindelser där det utbyttes mycket information. 

I slutet på 60-talet och under 70-talet försökte man att komma underfund med hur filernas 

layout skulle utformas. Det var USA som var först med den nya tekniken, men även Sverige 

var tidiga inom områdena handel och transport. Under 80-talet togs det fram internationella 

standarder för tekniken som sedan började kallas för Electronic Data Interchange. 

 

Det var i mitten på 90-talet som E-handel blev populärt. Det var Bill Clinton som gav det en 

rejäl skjuts. Han gav sina federala förvaltningar i uppdrag att använda E-handel för både 

varuinköp och andra kontakter med näringslivet.29  

 

IBM var de som tog nästa steg och genomförde sin största reklamkampanj någonsin och 

lanserade det nya uttrycket E-handel. E-handel skulle sätta sin prägel på företagets alla 

produkter och tjänster. Det var många företag som hakade på begreppet och idag förknippas 

inte E-handel med IBM, utan med öppna elektroniska affärer.30 

 

29 Fredholm Peter, ”Elektroniska affärer” s 10 
30 Dykert Lars, Ivarsson Per & Widman Erik G, ”E-business för tillväxt och lönsamhet” s. 14f 

 19 

                                                



   
  Anna Hansen 
  Sara Klingeroth 
 
   
 

3.1.1 Direkta och indirekta elektroniska affärer 

Elektroniska affärer är ett brett begrepp och definitionen ser annorlunda ut beroende på vem 

som tillfrågas. Elektroniska affärer brukar definieras olika, bland annat beroende på mellan 

vilka aktörer som handeln sker. Det kan t.ex. röra sig om handel mellan två företag eller 

mellan ett företag och konsumenter. Det kan även göras skillnad på direkta och indirekta 

elektroniska affärer. Med direkta elektroniska affärer menas att kunden vid köptillfället får 

varan/tjänsten levererad via nätet. Indirekta elektroniska affärer innebär att 

affärstransaktionen sker över nätet, medan leveransen av varan sker fysiskt på traditionella 

sätt.31  

 

Många små och medelstora företag i Sverige använder elektronisk affärskommunikation i stor 

omfattning. Ett bra exempel på detta är järnhandlarna som redan i början på 80-talet använde 

sig av Electronic Data Access, en teknik för att lägga order till leverantör.  

 

Under 60- och 70-talet började elektronisk kommunikation växa fram i företag som tillhörde 

samma koncern eller nätverk. Detta skedde genom att filer skickades mellan datorer. 

Successivt började kommunikationsformerna standardiseras bl.a. genom det s.k. EDI-

systemet, vilket är standardiserade elektroniska affärsdokument. EDI underlättade även 

kommunikationen mellan företag. Under 80-talet började användningen och utvecklingen av 

EDI att öka, främst hos storföretag inom bank, industri och handel. Standarder och teknik 

utvecklades och i mitten av 90-talet hade den elektroniska affärskommunikationen fått en 

större spridning och man kan säga att den slog igenom för förvaltningar, mindre företag och 

privatpersoner. Numera finns i huvudsak två lösningar för elektronisk handel, Internethandel 

(B2B) och EDI.  

 

Begreppet elektronisk handel handlar om flera saker. Det folk först tänker på idag är den 

handeln som bedrivs inom B2C, dvs. den handel som vänder sig till privatpersoner. Den 

handel som sker mellan företagen, B2B, är dock mer omfattande och har troligen, än så länge, 

större betydelse för ekonomin. 

31 Fredholm Peter, ”Elektroniska affärer” s 8 ff. 
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Att beställa hem varor är inget nytt sätt att handla på i Sverige. Detta fenomen användes redan 

för 50 år sedan. Kunden ringde till handlaren, lämnade en lapp i butiken eller helt enkelt 

talade om vad han eller hon ville ha. Efter ungefär en timme kom en springpojke med 

leveransen. Med Internethandel blir det dyrare för kunderna, eftersom de måste betala frakt 

för varan. Men det finns dock fördelar med den elektroniska marknaden, som hastighet, 

global räckvidd, access till aktuell information och online-handel med betalkort. E-handel 

leder också upphov till nya konsumtionsmönster och kan höja värdet på en butiks service, 

t.ex. en bokhandel där kunderna kan diskutera sina uppfattningar om olika böcker.32  

 

När ett företag ska börja med E-handel är det viktigt att företaget bestämmer sig för vilken 

teknik det ska använda. Större E-handelsföretag med hundratals eller kanske tusentals kunder 

kan inte enbart använda en teknik. För att kunna komma långt eller uppnå en hög andel av alla 

affärer är det viktigt att låta kunderna få en chans att välja en teknisk lösning som passar dem 

bäst. De kunder som köper större mängder ser fördelarna med automatiserad EDI-

kommunikation. De kunder som beställer mindre mängder väljer vanligtvis att använda 

Internet och de som inte är uppkopplade mot Internet kan användas sig av Computer 

Telephony Integration. Men även leverantörerna bör ha olika möjligheter till buds. Om en 

leverantör inte kan ta emot EDI-meddelanden kan kunden lägga ut en order eller en 

leveransplan på en webbplats där leverantören lätt kan hämta hem ordern.33 

 

3.1.2 Olika typer av E-handel 

När ett företag ska sätta igång med elektronisk handel är det viktigt att företaget fastställer 

målgruppen. Det brukar talas om tre typer av elektroniska affärer, vilka är skilda från 

varandra: 

• B2B är handel mellan företag via Internet. Det finns olika typer av B2B-marknader 

som företag kan koppla upp sig emot beroende på vilken typ av verksamhet som 

bedrivs och vilken typ av affärsprocess som efterfrågas. 

• B2C är handel mellan företagen och den individuella kunden, t ex, en klädaffär som 

säljer kläder till kunder.  

32Evert Gummeson ”Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R” s. 137 f 
33 Fredholm Peter, ”Elektroniska affärer” s. 13f 
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• C2C är handel på Internet mellan två individuella kunder, Torget och Blocket är två 

exempel på portaler där privatpersoner annonserar ut produkter.34 

 

3.1.3 Nätet som marknadsplats samt svårigheter med E-handel 

En betydlig del av företagens verksamhet kommer att ta plats på den nya marknadsplatsen 

Internet. På Internet kan i princip vem som helst bedriva verksamhet på en global marknad. 

Med Internet öppnas möjligheter för företag att marknadsföra, sälja och distribuera varor och 

tjänster. Företagen kan även hitta kunder, utföra service och support. Internet gör att 

verksamhetsfältet och handlingsutrymmet för både kunder och säljare ökar.35  
 

 

Figur 2: Nätet som marknadsplats. Källa Sandén W36 

 

34 Fredholm Peter, ”Elektroniska affärer” s. 12f 
35 Sanden Weje, ”Nätet som marknadsplats” s 12ff 
36 Ibid s 12 
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Det vanligaste skälet till att många företag börjar använda elektronisk handel är att 

möjligheten till konkurrensfördelar ökar. Det kan även bero på påtryckningar från omvärlden. 

Det är framförallt de små företagen med låg medvetenhet om tekniken och det nya arbetssättet 

som tvingas in i E-handelsbranschen utan att vilja det. I många fall startas ett litet företag på 

Internet, utan att det har funnits tidigare.37 Varken små eller stora företag kan vara specialister 

på allt. En tydlig trend som kan ses i näringslivet, är att företagen fokuserar på sin 

kärnverksamhet och låter andra företag ta hand om det resterande. Alla företag är specialister 

på något.38 

 

3.1.4 Fördelar respektive nackdelar med E-handel 

Det finns både för och nackdelar med E-handel. Tekniken vid elektroniska affärer kan inte 

bara användas till handel utan i stort sätt till all slags affärsverksamhet ex: betalningar, 

transporter och försäkringar39 

 

3.1.4.1 Fördelar med E-handel 

Det finns många fördelar med elektroniska affärer: 

• Minskade Kostnader – Företagen slipper administrativa kostnader. De kan 

automatiskt registrera information direkt in i systemet och slipper det manuella 

arbetet.  

• Kvalitet – Genom att minska det manuella arbetet minskas också felfrekvensen vid 

inskrivning av order och fakturor.  

• Tid – Snabb informationshantering är en förutsättning för en effektiv distribution och 

minskade ledtider.40  

• Minskad lagerhållning – Eftersom E-handel sker snabbt och effektivt minskar 

företagens behov av att ha ett stort lager att ta ifrån. En del E-handelsföretag kan göra 

sig av med sina lager helt och hållet, eftersom varorna går direkt från leverantör till 

kund. Det kan sägas att E-handelsföretag bara är en slags förmedlare av varan. 41  

37 Fredholm Peter, ”Elektroniska affärer” s. 99 
38 Ibid s. 15ff 
39 Ibid s. 10 ff 
40 Ibid s. 102 
41Hedman Anders & Pappinen Lauri ”Affärer och marknadsföring på Internet s 212  
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3.1.4.2 Nackdelar med E-handel 
Några nackdelar med elektronisk handel: 

• Tekniska hinder- det finns företag som har gamla affärssystem och därför har svårt 

att utföra elektroniska affärer. 

• Minskad flexibilitet - när företagen datoriserar innebär det en viss grad av minskad 

flexibilitet. När en anställd tar hand om en kund kan den lätt fråga kunden om problem 

som uppstår exempelvis om en vara som är slutsåld etc. Men när datorn tar han om 

kundens order och en vara i ordern är slut kan datorn placera ordern på fel listan i 

stället.42  

 
3.1.5 Betalningssystem på internet 

Det finns många olika betalningssystem på Internet. Några av de som används inom 

elektronisk handel i Sverige i dag är: 

 

• Kontokort Användning av kontokort var en av de första lösningarna för elektroniska 

betalningar via Internet. De två största företagen på kontokortsmarknaden är VISA 

och Mastercard. Kontokort brukar delas in i debetkort, betalkort och kreditkort. Vid 

debetkort även kallat bankkort belastas kontohavarens konto. Betalkort är sådan kort 

som ex American Express. Kreditkort är ett kort där kortinnehavarens köpbelopp 

påförs på ett skuldkonto. Kontokortssystemen bygger på ett förhållande mellan tre 

olika aktörer, kortutgivaren, kortinnehavaren och säljföretaget. Svenskarna är inte lika 

villiga att ge ut sina kortnummer på Internet som amerikanarna är.43  

 

• E-checkar finns i flera olika varianter. Gemensamt för alla är att de bygger på den 

existerande strukturen för traditionella checkar. Eftersom E-checkar är rätt lika de 

”vanliga” checkarna som användes för ett par år sedan, menar författaren Winberg att 

kunden lättare accepterar de elektroniska checkarna.44 

 

 

42 Fredholm Peter, ”Elektroniska affärer” s. 108 
43 Winberg Gustav, “Elektroniska betalningssystem på internet” s.28ff 
44 Ibid  
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• E-faktura Om kunden är ansluten till en Internetbank kan kunden granska och 

godkänna fakturan direkt i datorn. 45 

 
• Elektroniska pengar Det finns en mängd olika elektroniska pengar såsom digicash, 

cybercash och Cash-kort. Elektroniska pengar har funnits en längre tid och är alltså 

inget nytt påfund trots att många människor tror det. Digicash är ett av de många olika 

företag som gett sig in på marknaden att försöka bygga upp ett eget elektroniskt 

pengasystem. Digicash har tagit fram sin egen ”valuta” som de kallar för eCasch. 46  

 

• Avbetalning Ett avtal om avbetalning läggs oftast upp som ett annuitetslån. Kunden 

får sedan betala av med samma belopp varje månad. Kunden ska betala minst 20 % av 

produktens pris i handpenning. Under avbetalningsperioden ägs produkten av 

kredittagaren men kreditgivaren har äganderättsförbehåll. Kunden får därför inte sälja 

produkten innan lånet är löst.47 

 

• Postförskott är ett bra sätt för säljaren att få betalt för det han/hon skickar. Kunden 

betalar när den hämtar ut paketet. Säljarens pengar sätts in på dennes postgiro.48  

 

3.2 Logistik 

Vi skiljer i detta teorikapitel mellan den som vi vill kalla traditionella logistiken, dvs. den som 

sker för de fysiska butikerna och mellan den elektroniska logistiken som vi menar är logistik 

för E-handelsföretag samt returlogistik som rör returflödet till företagen, såväl på traditionellt 

sätt som för E-handels företag. Vi kommer främst att ta upp den elektroniska och 

returlogistiken, eftersom de är mest relevanta för vårt syfte och vår frågeställning.  

 

45 Fredholm Peter, ”Elektroniska affärer” s.53 
46 Winberg Gustav, “Elektroniska betalningssystem på internet” s.32ff 
47 http://www.wasakredit.se/produkter/avbetalning.htm kollad 2003-07-27 
48http://www.posten.se/index.jsp?PageName=f_tb_postforskott&parentId=1&level2Id=2&level3Id=355&level3
pos=8&level2pos=null&val=f kollad 2003-07-24 
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3.2.1 Traditionell logistik 

Många förknippar logistik, eller materialadministration, som logistik även kallas med 

transport och lagring. Logistik är läran om det effektiva materialflödet. Ett kunskapsområde 

som hjälper företagen att utforma och hantera materialflöden på ett effektivt sätt.49 

 

Logistik definieras som processen att planera, implementera samt kontrollera det effektiva, 

kostnadseffektiva flödet av råmaterial, inventering, färdiga produkter och relaterad 

information från råvaruleverantör till slutförbrukare. Allt för att uppfylla kundbehovet.50 

 

Den traditionella logistiken bygger på att leverera varor i stort omfång till ett litet antal 

geografiska områden. Transporten sker oftast genom stora behållare, lastpallar eller andra sätt 

att leverera stora massor. Ingen leverans sker för en särskild vara eller paket.51 I den 

traditionella logistiken är det inte lätt att se vad som händer med ett paket på vägen från 

leverantör till konsument till skillnad från den elektroniska logistiken.52 

 

Huvudsyftet med att utveckla en logistikfunktion är att effektivisera varuflödet genom att 

reducera kostnader och öka intäkter genom en förbättrad leveransservice. För att bli så 

effektiva som möjligt behövs ändringar i den organisatoriska strukturen. Detta genom bättre 

planering och styrsystem och genom förändringar i det fysiska varuflödet. 53 

 
3.2.2 Elektronisk logistik 
 

Skillnaden mellan traditionell och elektronisk logistik är rätt stor. Det är flera led från den 

traditionella logistikkedjan som försvinner i den elektroniska logistikkedjan. 54 

 

 

 

49 Bjørnland Dag, Persson Göran och Virum Helge, ”Logistik för konkurrenskraft” s 12 
50 Bayles, Deborah “ e-commerce logistics and fulfillment” s.258 
51 Ibid. s.2 
52 Ibid. s.3 
53 Bjørnland Dag, Persson Göran och Virum Helge, ”Logistik för konkurrenskraft” s 16 
54 Monsted Lasse, Skov Thomas och Kold Rasmussen Jorgen, ” E logistik” s.102 
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Figur 3: Monsted, Skov och Kold Rasmussens modell över logistikkedjor (Egen utifrån Monsted, Skov och Kold 
Rasmussens begrepp) 

 

När det gäller distribution direkt från lager till kund och detaljist till kund finns det flera 

skillnader. Den största skillnaden är sista milen eller ”last mile” som den kallas på engelska. 

Last mile finns inom den elektroniska logistiken och omfattar/innebär: 

• Leveransen till hem eller arbetsplats (inom B2C är det dock enbart hemmet som är 

målet) 

• Små mängder per order 

• Förberett emballage 

• Stora varor kräver speciell transport 

• Ökning av returer 

 

En annan sak som skiljer den elektroniska logistiken från den traditionella logistiken är 

målgruppen. Enligt Forrester research Inc. är målgruppen, inom den traditionella logistiken 

strategisk, dvs. ofta definierad till skillnad från den elektroniska, som inte har någon 

specificerad målgrupp. Genomsnittligt beställingsbelopp via traditionell logistik ligger på 

över 1,000 dollar. Medan genomsnittsbeloppet via elektronisk logistik ligger på mindre än 

100 dollar. Destinationen inom den traditionella skiljer sig från den elektroniska logistiken, 

vilket inte är  

 

 

Traditionell logistikkedja 
 

Leverantör  Transport   Lager Transport  Detaljist  Distribution Kund 
 
 

Elektroniska logistiken 
 

Leverantör   Transport  Lager  ”Last mile”  Kund  
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något egendomligt, eftersom marknaden för den elektroniska logistiken är mycket större. Den 

traditionella logistiken har en mer koncentrerad destination.55 

 

Elektronisk handel kräver ett rörligt och snabbt tillvägagångssätt i logistiken. Den typiska E-

handelskonsumenten är en okänd individ som beställer produkter efter impuls, 

säsongsbetonad efterfrågan, pris och bekvämlighet. Ett E-handelsföretag måste därför kunna 

skräddarsy en individuell order, leverera produkten direkt till kunden var som helst i världen, 

kunna när som helst spåra produkten i logistikkedjan, besvara kundfrågor, ta hand om returer 

m.m., detta ska företaget klara på en kortare tid än via den traditionella logistikkedjan. 56  

 

3.2.3 Returlogistik 

Returlogistik är i sin tur logistiken för returer. Processen av att planera, implementera samt 

kontrollera det effektiva, kostnadseffektiva flödet av råmaterial, inventering, färdiga 

produkter och relaterad information från konsumtionen tillbaka till råvaruleverantör. Detta för 

att återvinna värdet eller för avskaffning. Returlogistiken inkluderar även processen kring 

returnerade produkter pga. skada, säsongsinventering, påfyllning av förråd, räddat gods, 

tillbakasända varor m.m.57 I USA har det bildats en organisation vid namn Reverse Logistics 

Executive Council som undersöker och analyserar de hinder som finns för en framgångsrik 

returlogistik.58 

 
Det finns flera olika orsaker till att en vara returneras: 

 
• Produkt som företaget inte kan få avsättning för (fel adress osv.) 

• Fel levererat (fel produkt sänd till kunden) 

• Defekt vara 

• Fel pris på vara 

• Ångrar köpet  

 
Varje anledning till retur kräver sin hantering vid återföring till lager. 59 

55 Bayles, Deborah “ e-commerce logistics and fulfillment” s. 3 
56 Ibid 
57 Ibid, s.258 
58 Ibid s. 261 
59 Monsted Lasse, Skov Thomas och Kold Rasmussen Jorgen, ” E logistik” s.163ff 
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3.2.3.1 Varor man ej kan få avsättning för 
Om kunden har uppgett fel adress ska varan tillbaka till lagret. Om det skett en fel leverans till 

någon som inte ska ha varan är det troligast att den inte har öppnats och varan ska därför 

tillbaka till lagret. Den ska genomgå en kvalitetskontroll och sedan en kreditering och 

genomgång i systemet.60 

 

3.2.3.2 Fel levererat 
Det händer att kunder beställer fel vara eller att företaget skickar fel vara till kunden. Detta 

sker speciellt vid köp på Internet och speciellt när det gäller saker som kläder, möbler m.m. 

När det gäller kläder kan det vara att kunden beställt fel storlek eller att den beställt rätt men 

att klädesplagget ändå inte passar. Dessa varor ska tillbaka till lagret och eventuellt packas om 

på nytt. Är varan skadad ska den till svinnlistan. Skickar kunden tillbaka varan ska denne få 

tillbaka pengarna. En analys från boken ”E-logistik” visar att i olika Onlinebutiker har 

återbetalningen ofta inte fungerar som den ska. De har ofta inga bra procedurer för 

återbetalningen.61 

 

3.2.3.3 Defekt vara 

Om en kund reklamerar en defekt vara bör företaget be kunden att returnera varan och 

undersöka om reklamationen är konkret. Därefter bör företaget bedöma om återbetalning ska 

ske eller inte. Denna process brukar vara tidskrävande. Många inför rutiner där det ska gå 

snabbare att återbetala pengarna om varans pris är under ett visst belopp eller liknande.62  

 

3.2.3.4 Fel pris på varan 

Har kunden fakturerats fel pris på varan beror det oftast på fel inskrivning i systemet. Detta 

upptäcks oftast när kunden får varan och tittar på priset. Dessa fel bör inte kunna uppstå om 

säljaren har ett välfungerande system där Internetlösningen är integrerad med 

ekonomisystemet. Säljaren bör dessutom se till att de fel som uppkommer vid reklamationer 

inte sker igen.  

60Monsted Lasse, Skov Thomas och Kold Rasmussen Jorgen, ” E logistik” s.163 ff. 
61 ibid s.164 
62 ibid s.164 
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3.2.3.5 Kunden ångrar köpet 
Om kunden ångrar köpet ska kunden oftast returnera varan för egen räkning.63 I Sverige är 

ångerrätten för distanshandel 14 dagar från det att kunden har tagit emot varan.64 Kunden ska 

få tillbaka vad produkten kostade. Beloppet sätts antingen in på kundens bankkonto annars 

kan kunden få en check. Erfarenhet visar att proceduren med att sätta in pengarna på kundens 

bankkonto ofta är mycket tidskrävande och därför är check att föredra.65 Ångerrätten är 

speciell för den som handlar på distans. Ångerrätten finns inte om  köpet sker i fysisk butik. 

Istället finns öppet köp, men det är frivilligt från företagets sida.66  

Det finns många anledningar till att kunder vill returnera en produkt men företagen kan 

faktiskt göra något åt det från början, genom att förebygga returerna, innan kunden väljer att 

returnera. 

Enligt författarna Dykert, Ivarsson och Wiman, från boken ”E-business –för tillväxt och 

lönsamhet” är det är viktigt att leverans, byten och reklamationer från kunden sker på ett 

klanderfritt sätt om företaget ska få kundens förtroende och kunna behålla förtroendet. Ett 

exempel de tar upp är E-handelsföretaget Letsbuyit som sålde julgranar för endast 39 kr/styck 

och kunderna strömmade till och Letsbuyit fick därmed även bra publicitet. Många granar 

hann dock inte levereras i tid till julafton och det ledde till att företagets goda rykte vände. Att 

ha en allt för generös returpolicy är likväl inte bra. Det finns oärliga kunder som beställer en 

produkt och sedan kopierar den för att i sin tur lämna tillbaka den och därmed även kräva 

pengarna tillbaka. De kan också konsumera olika produkter som exempelvis blommor eller 

matvaror och sen försöka att få pengarna tillbaka genom att säga att produkten inte var till 

deras belåtenhet.67  

 

 

63 Mønsted Lasse, Skov Thomas och Kold Rasmussen Jorgen, ” E logistik” s.164 ff 
64 http:://www.ko.se ”Checklista för e-handel” ,Konsumentverket 2003-06-02 
65 Mønsted Lasse, Skov Thomas och Kold Rasmussen Jorgen, ” E logistik” s.165 
66 Konsumentköplagen( 1990:932) 
67 “Product Returns on the Internet: A Case of Mixed Signals? “ 
http://www.biz.uiowa.edu/faculty/rschultz/returns.pdf 
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3.3 Vad kan E-handelsföretagen göra för att undvika returer? 
Det finns många saker ett E-handelsföretag kan göra för att undvika returer. 

 

3.3.1 Tydlig presentation 

En viktig sak att tänka på är att ge en klar och tydlig bild av produkten som möjligt. Att köpa 

en produkt via Internet är inte samma sak som att köpa den hos en detaljist och därmed kunna 

se produkten i verkligheten. E-handelsföretaget Bluefly.com som säljer kläder m.m. till 

reducerade priser, har satsat stort på presentationen och utformningen av sin sida. En sak de 

satsat stort på är förbättringen av sina produktbilder, allt för att kunden ska välja rätt från 

första början. När det gäller kläderna hoppas Bluefly.com att deras nya förbättrade bilder ska 

minska antalet returer. Kunden får en tydligare bild av produkten och behöver inte skicka 

tillbaka den pga. företeelser som fel färg, fel storlek etc.68  

 
3.3.2 Impulsköp- impulsreturnering 

Impulsköp på Internet är inget ovanligt. Det är enkelt att bara klicka på ”köpknappen” men 

köpångesten kan infalla snabbt och det är bra om det finns en ”ångerknapp” som finns 

tillgänglig under exempelvis en timme. Somliga E-handelsföretag har funnit att ”ånger 

knappen” använts tre gånger för varje 100: e impulsköp.69 Enligt företaget Vividence som 

följt 719 Internetkunder och undersökt varför kunden avbryter sitt köp, uppgav 72 procent av 

kunderna att höga leveranspriser var den vanligaste orsaken till att de avbröt sina köp. 56 

procent ångrade sig under köpprocessens gång och 43 procent ansåg att den totala kostnaden 

blev för hög. Fyra av tio kunder avbröt sina köp för att det tog för lång tid att ta sig igenom 

kassan, drygt en tredjedel menade att det krävdes för mycket personlig information och nästan 

lika många ville inte registrera sig. Vividences slutsats är att E-handelsplatsen måste bli mer 

kundvänlig om företag vill behålla sina kunder.70 

  

 

 

68 Koloszyc, Ginger Assistant Editor “One solution to returns headaches is to bring in a third-party "reverse 
logistics" provider http://www.stores.org ” Stores online, july 1999, 2003-05-28  
69 Bayles, Deborah “ e-commerce logistics and fulfillment” s.265 
70 http://www.vividence.com “shoppingcart abandonment” 2003-06-03  
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3.3.3 Kontakt med kunden 
Det är viktigt att hålla kunden underrättad om vad som händer med deras köp. Om leveransen 

skulle ta längre tid än bestämt är det viktigt att ständigt hålla kunden underrättad via E-mail.71 

 

3.3.4 Webbkonfigurator 
E-handelssidor som erbjuder webbkonfiguratorer har märkt en effektfull minskning av 

returerna. Om företaget ger kunden möjlighet att själv utforma produkten efter egna 

önskemål, kommer produkten i slutändan vara mer till kundens tillfredsställelse. Därmed 

kommer kunden inte att skicka tillbaka produkten pga. att den inte uppfyller hans/hennes 

krav. Företaget Dell som säljer datorer, märkte att deras returflöde var lägre från kunder som 

fått konfigurera sin produkt till skillnad från dem som inte fått göra det.72 
 

3.3.5 Returpolicy 

Returprocessen, dvs. hur företagen sköter sitt returflöde har varit negligerat hos E-

handelsföretag. Enligt tidningen Stores (Online) är det lätt för kunderna att köpa en produkt 

men svårare att returnera den. Det är därför viktigt att företaget har en bra, väldefinierad 

returpolicy. Många E-handelsföretag har aldrig sålt något tidigare och vet därför inte hur 

viktigt det är med en stark returpolicy. Företagen är ofta fokuserade på annat som de anser 

vara viktigare, exempelvis att hålla hemsidan uppdaterad, locka till sig kunder m.m.73 

 

Bayles nämner på många ställen i sin bok ”E-commerce logistics and fullfillment”, hur viktig 

returpolicyn är. Den är viktig och kan vara en avgörande faktor när kunden väljer var han/hon 

vill handla. Enligt en undersökning bland 9800 E-handelskonsumenter ansåg 68 % att en 

anledning till att de inte handlade hos ett visst E-handelsföretag var för att tiden de hade på 

sig att returnera produkten var för kort. Professorerna Davis, Hagerty och Gerstner från 

University of California/Graduate School of management säger att Internetförsäljare inte har  

 

 

71 Bayles, Deborah “ e-commerce logistics and fulfillment” s.266 
72 Ibid  s.266 
73 Ibid s 263 ff 

 32 

                                                



   
  Anna Hansen 
  Sara Klingeroth 
 
   
 

utvecklat effektiva system för returer och byten och de får heller inte kunderna att känna sig 

trygga när de ska handla, inte på samma sätt som försäljare med fysisk butik gör.74  

 

3.4 Sammanfattning  
E-handeln dök upp i mitten på 90-talet. Elektroniska affärer kan definieras på flera olika sätt 

beroende på vilka aktörer som finns, exempel är handel mellan två företag eller handel mellan 

konsument och företag. Det finns både fördelar och nackdelar med elektronisk handel. 

Fördelar är bl.a. att kunden kan befinna sig var som helst i världen och företaget likaså. En 

nackdel är fraktkostnaden. E-handelsföretag specialiserar sig ofta på något produktområde. 

Varken stora eller små företag kan vara specialister på allt. Det finns många olika 

betalningssystem på Internet. De vanligaste är kontokort, faktura och postförskott.  

 

När det gäller logistiken skiljer vi på den traditionella, elektroniska logistiken samt 

returlogistiken. Den traditionella gäller för fysiska butiker, elektroniska för Internet och 

returlogistiken som är en del av dem båda. Den elektroniska logistiken skiljer sig från den 

traditionella på det sättet att några led försvinner ur kedjan. En annan skillnad är målgruppen. 

Målgruppen hos den traditionella logistiken är ofta definierad. Hos den elektroniska logistiken 

är målgruppen inte specificerad. Returlogistiken är logistiken för returer. Den inkluderar att 

kontrollera flödet av råmaterial, inventering, färdiga varor och relaterad information från 

konsumtion tillbaka till råvaruleverantör. Den inkluderar även tillbakaskickade varor m.m. 

Det finns flera olika anledningar till retur t ex att kunden ångrar sig, att produkten är fel 

levererad, skadad produkt m.m. Det finns många saker företagen kan göra för att undvika 

returer. Bland annat att ha tydliga bilder av produkterna på hemsidan, bra kontakt med kunden 

och ha en väldefinierad returpolicy. 

 

74 Davis, Scott, Michael Hagerty and Eitan Gerstner (1998), “Return Policies and the 
Optimal Level of “Hassle” Journal of Economics and Business 50,445-460. 
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4. Empiri 

 
I detta kapitel kommer redovisas den empiri vi fått med hjälp av den enkät vi skickat ut till 

respondenterna. I detta kapitel används både diagram och tabeller för att ge en lättförståelig 

bild av empirin.  

 
 

4.1 Identitetsfrågor 
Här kommer vi att presentera svaren på våra 4 identitetsfrågor. Identitetsfrågorna har vi valt 

att presentera som enbart siffror i tabeller och diagram.  

 
Fråga 1 Vad heter ditt företag 

Den här frågan har vi valt att ta med i enkäten bara för att vi själva skulle kunna se vilka 

företag som har svarat på enkäten och jämföra med vår lista på de företag vi har E-mailat 

enkäten till. Vi har lovat våra respondenter att de ska få vara anonyma, därför har vi valt att ej 

redovisa svaren på denna fråga. 

 
Fråga 2 Hur många anställda finns det inom företaget? 

 Här frågade vi respondenterna hur många anställda det finns inom företaget. Detta gjorde vi 

för att få vi ville ha reda på hur stora företagen är. I tabell 1 på nästa sida kan vi se att det 

företag som har högst antal anställda har 100. De företag som har lägst antal anställda har 

angivit 0 anställda och det innebär att det endast är ägaren som arbetar inom företaget. Antalet 

anställda inom de olika företagen är i genomsnitt 7 st. 
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Tabell 1: Antalet anställda inom företagen 

 

Fråga 3. Vilket år grundades företaget? 

För att kunna ta reda på hur etablerade företagen är på marknaden ställde vi frågan vilket år 

företaget grundades. Som kan ses i tabell 2 nedan grundades de flesta E-handelsföretagen år 

1998 och 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 2: När företagen grundades 

X antal 
anställda 

Antal företag med  
x antal anställda 

 Procent 

 0  4  11,76% 
 1  7  20,59% 
 2  9  26,47% 
 3  2  5,88% 
 4  1  2,94% 
 5  1  2,94% 
 6  1  2,94% 
 8  1  2,94% 
 10  1  2,94% 
 11  1  2,94% 
 12  1  2,94% 
 14  2  5,88% 
 16  1  2,94% 
 37  1  2,94% 
 100  1  2,94% 
 Total  34 st. 100% 

Årtal Antal Procent 
 1955  1  3 % 
 1961  1  3 % 
 1975  1  3 % 
 1982  1  3 % 
 1985  1  3 % 
 1987  1  3 % 
 1989  2  6 % 
 1990  1  3 % 
 1993  1  3 % 
 1995  3  9 % 
 1997  4  12 % 
 1998  5  15 % 
 1999  8  24 % 
 2000  2  6 % 
 2002  2  6 % 
Total 34 st. 100 % 
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Fråga 4. Hur stor var omsättningen år 2002? 

Även denna fråga valde vi att ställa för att se hur stora företagen är. Vi har valt att endast 

nämna högsta respektive lägsta omsättning för företagen. Detta för att svarsfrekvensen på den 

här frågan inte var hög. Många företag ansåg att de inte ville lämna ut uppgifter om 

omsättningen. Den lägsta omsättningen var 17 000 kr medan den högsta omsättningen var 129 

000 000 kr.  

 

4.2 Produkter och returer 
För att kunna uppnå vårt syfte valde vi att ställa frågor till respondenterna om vad de har för 

produkter samt hur de hanterar sitt returflöde.  

 

Fråga 5. Vilka är de vanligaste produkterna ni säljer? 

För att kunna placera företagen inom olika kategorier valde vi att fråga dem vilka som är de 

vanligaste produkterna som de säljer. Av de svar som kan utläsas i diagram 1 nedan, är de 

vanligaste produkterna som säljs inom områdena djur och hobby, sport och fritid, kläder och 

skor, datorer och tillbehör samt annat. Annat är sådana produkter som inte kan placeras i de 

övriga kategorierna exempelvis mat och tillbehör, specialdesignade produkter, foto, fröer, 

musikinstrument samt belysning.  

  Diagram 1: De vanligaste produkterna som säljs inom företagen. 
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Fråga 6. Vilken vara/produkt i ert sortiment är vanligast att returnera? 

När vi ställde denna fråga ville vi ta reda på om den vanligaste produkten som säljs även är 

den vanligaste att returnera. Respondenterna svarade med samma produktkategorier som i 

tabell 1. Alla respondenterna angav att den vanligaste produkten som säljs även är den 

vanligaste att returnera.  

 

Fråga 7. Vilken är den vanligaste orsaken som konsumenten anger vid retur? 

Vi ställde denna fråga för att reda på vilken som är den vanligaste orsaken vid retur. Diagram 

2 nedan visar att den vanligaste orsaken som anges vid retur är att produkten ej motsvarar 

kundens förväntningar. Skadad/fel på produkt är ytterligare en vanlig orsak till retur. Det var 

även ett antal respondenter som angav alternativet vet ej, vilket innebär att konsumenten inte 

anger någon orsak när den returnerar en produkt.  

Skadad/fel på 
vara
29%

Motsvarar ej 
förväntningar

32%

Vet ej
12%

Annat
18%

För lång väntetid
0%

Fel vid leverans
9%

 

Diagram 2: Vanligaste orsaken vid retur 

 

Fråga 8. Vad prioriterar ni?  

För att ta reda på hur högt företagen prioriterade logistiken kring returflödet, ställde vi frågan 

vad prioriterar ni? Vi bad respondenterna rangordna 1-4 där 1 är lägst prioriterat och 4 högst 

prioriterat. I tabell 3 nedan valde vi dock att bara ta med de alternativ, som är högst och lägst 

prioriterat, dvs. det företagen valt som nummer 4 respektive nummer 1. Detta gjorde vi för att  
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många företag endast angivit 2 alternativ. Som kan läsas i tabell 3 nedan är det 

kundkontakterna som prioriteras mest medan omsättningen och logistiken kring returflödet 

prioriteras lägst. Dock anges även logistiken kring returflödet som den näst högsta 

prioriteringen.  

 

  Högst prioriterat Lägst prioriterat 
  Antal Procent Antal Procent 
Kundkontakter  19  56 %  7  21 % 
Omsättning  5 15 %  9  26 % 
Hemsidan  1  3 %  8  24 % 
Logistiken kring returflödet  9  26%  10  29% 
Totalt  34st  100 %  34st  100 % 

Tabell 3: Vad respondenterna prioriterar högst.  

  

Fråga 9. Har ni er returpolicy utskriven på hemsidan? 

Vi valde att fråga om de har returpolicyn utskriven på hemsidan eftersom den är en viktig del 

i returhanteringen. I diagram 3 nedan kan vi utläsa att 79 % (27 st.) av de tillfrågade företagen 

har sin returpolicy utskriven, medan 21 % (7 st.) inte har det. Om respondenten svarat nej på 

frågan bad vi respondenten ange varför den inte har returpolicyn utskriven. Respondenterna 

angav som svar att den används sällan, att det inte blivit av att de skrivit ut den, att de inte haft 

någon returpolicy, att de inte tänkt på att det är viktigt att ha en utskriven samt att de anser att 

det är en klar brist att de inte har en returpolicy utskriven på hemsidan men att det ska bli 

ändring på det.  

 

 

Diagram 3: Visar hur många av respondenterna som har sin returpolicy utskriven på sin hemsida.  

Ja
79%

Nej
21%
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Fråga 10. Anser ni att det framgår klart och tydligt på hemsidan, hur kunden ska gå tillväga 

vid retur? 

Vi ställde denna fråga för att ta reda på vad företagen själva ansåg om hur tydligt det framgår 

på hemsidan, hur kunden ska gå tillväga vid retur. Diagram 4 visar att det är 82 % (28 st.) som 

anser att det klart och tydligt framgår på deras hemsida hur kunden ska gå tillväga vid retur, 

medan 18 % (6 st.) inte anser det. Det bör påpekas att en respondent som svarade nej på denna 

fråga har sin returpolicy utskriven på hemsidan, medan två stycken som svarade ja på frågan 

inte har sin returpolicy utskriven. 

Ja
82%

Nej
18%

 

Diagram 4: Om respondenterna själva anser att det framgår klart och tydligt på hemsidan hur kunden ska gå 
tillväga vid retur 

 

Fråga 11. Hur ser ert företags kostnad för retur ut? 

Vi ville här ta reda på hur stora kostnaderna för retur var. Returkostanden för företagen visas 

nedan i diagram 5 och är beräknad som procentsats av antalet sålda varor. De flesta företagen 

kunde inte ange en siffra för sin returkostnad. Företagen visste inte hur stor eller liten den var. 

De respondenter som angav en siffra, låg returkostnaden i de flesta fall (hos 10 st. av 

företagen) på mindre än 1 % av antalet sålda varor. De företag som hade en procentsats på 2 

% och högre var inom kategorierna kläder och skor respektive sport och fritid. 
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Diagram 5 Hur stor kostnaden för returer är beräknat som procentsats av antal sålda varor 

  

Fråga 12. Vilka är ert företags främsta anledningar till att acceptera returer?  

Här ställde vi en öppen fråga där vi bad respondenten att ange deras främsta anledningar till 

att acceptera returer. Vi har valt några exempel av de anledningar som angetts. Det bör dock 

nämnas att två stycken av de tillfrågade företagen ej valt att besvara denna fråga. 

 

• ” Konsumenten har laglig rätt att ångra sig och därför skall det accepteras. I de fall 

varorna returneras får vi ju en extrachans att hålla en dialog med kunden och kan 

kanske sälja ännu mer.” 

• ”Felaktig vara, felaktig beställning” 

• ”Ser ingen anledning till att inte acceptera en retur” 

• ”Viktigt att kunden blir nöjd med produkten” 

• ” Garantiärenden. Grejerna går ibland sönder när de inte ska göra det, och då måste 

vi stå för det. Vi tror på hög kvalitet och långsiktiga kundrelationer” 

• ”Öppet köp enligt distansavtalslagen” 

• ”Att inte ifrågasätta utan att acceptera och skapa goodwill” 

• ”Varan passar ej kunden” 

• ”Kunden finns ej, ångrat köp” 

• ”Fel på vara, transportskadad, ångerrätt, garantireklamation” 
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• ” Vi vill att kunden ska vara säker på att han/hon alltid har köpt rätt vara. Vill man 

inte ha produkten ska man självklart ha rätt att lämna tillbaka den i oskadat skick” 

• ” Öppet köp, fel på vara, fel skick, fel rekommendation  

• ”Kunden blir nöjd och kanske fortsätter att vara kund” 

• ”Vi är som Internetföretag skyldiga att ha 14 dagars öppet köp, det ska vara enkelt att 

returnera varan och få en ny alternativt.” 

• ”Kund vård” 

• ”Önskar byta mot en annan vara då kunden valt fel” 

• ” Kunden måste kunna känna sig trygga när de handlar på Internet. Ett rättesnöre är 

att tänka på hur man själv vill bli bemött” 

• ” Byte av storlek/modell, fabrikationsfel. Kunden ej nöjd, produkten är i säljbart 

skick.” 

• ” Tar i princip alla returer, bra service ger gott rykte” 

• ”Kundrelationen, rätt ska vara rätt” 

• ”Kunden har rätt att returnera, det är viktigt för att kunden ska lite på oss för att 

behålla en bra kundrelation.” 

• ” Godtar retur om de följer lagar. Övrigt debiteras kunden kostnader för frakt o 

expeditions avg.” 

• ”Kunden står alltid i centrum” 

• ”Garanti, för att få nöjda kunder” 

 

Fråga 13. Tar ni hand om era egna returer? 

På den här frågan kunde respondenterna endast svara ja eller nej. Alla respondenter utom en 

svarade ja på frågan. En respondent svarade dock att både företaget själva och deras 

tillverkare tog hand om returerna.  

 

Fråga 13c. Vart skickar kunden returen? 

Vi ställde denna fråga för att se var det var vanligast att respondenten skickade produkten vid 

retur. Som man kan utläsas i tabell 4 nedan, anger de allra flesta företag (29st.) att kunden 

skickar returen tillbaka till företaget.  

 41 



   
  Anna Hansen 
  Sara Klingeroth 
 
   
 

 
 

 

 

 

 

 
Tabell 4 Visar vart det är vanligast att kunden skickar sin retur. 

 

Fråga 14. Vad är det första ni gör när en kund kontaktar er och vill returnera en vara? 

Här ställde vi en öppen fråga där vi bad respondenten att ange vad det som företag först gör 

när kunden kontaktar dem för retur av produkt. Vi har valt några exempel av de anledningar 

som angetts. Nämnas bör att det var 3 stycken respondenter som valde att inte svara på denna 

fråga. 

 

• ”Ger returnummer och frågar varför produkten ej var till belåtenhet” 

• ”Ber kunden att returnera snarast samt om kontonummer för insättning av kredit” 

• ”Ber om kundnummer och ger returadress” 

• ”Lyssnar på kunden varför den inte är nöjd” 

• ” Ser till att lugna den inte sällan relativt upprörda kunden med att vi ordnar det. 

Sedan går vi in på hur vi ska gå till väga så att kunden blir nöjd” 

• ”Frågar om anledning till returer” 

• ”Frågar om dem vill byta till annan storlek/färg och varför de vill returnera” 

• ”Ber kunden returnera” 

• ”Vi konstaterar att kunden har ångrat sig, och om varan är oanvänd så finns inga 

hinder” 

• ”Om kunden säger att det är fel på varan så diskuterar vi felet så att det verkligen är 

ett fel och eventuellt skickar reservdel till kunden om dem önskar det, skall varan 

skickas in så förklarar vi hur de skall gå tillväga” 

• ”Frågar varför, meddelar sedan kunden om att den får returnera och hur kunden ska 

gå tillväga” 

Till företaget  29 
 Lokala återförsäljare  1 
 Tillverkare  1 
 Leverantör  1 
 Logistikcenter  1 
 Lagret  1 
 
 Totalt  34st 
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• ”Frågar om kunden har öppnat kamerans programvara” 

• ”Först är att skicka tillbaka varan och hitta ett alternativ” 

• ”Tackar för E-mail o ger adress och klargör vem som ska ta kostnaden” 

• ”Lägger upp ett returärende” 

• ” Ber kunden fylla i en retursedel som följer med varan samt skickar tillbaka varan” 

• ”Informerar kunden om returpolicy” 

• ”Ger adressen, är det fel vara ge returkuvert” 

• ” Ber kunden bifoga följesedel samt upplysa om hur returförfarandet går till” 

• ”Pratar och frågar om det är lönt, dvs. är produkten verkligen trasig” 

 

Fråga 15. Vem får stå för returen? 

Med denna fråga ville vi få reda på vem som i vanligaste fall får stå för kostnaden för returen 

när kunden har ångrat sitt köp. Som kan ses i tabell 5 nedan, är det vanligaste att kunden får 

står för returneringskostnaden. På denna fråga hade vi även ett alternativ där det fanns ett 

öppet svar där respondenten fritt kunde ange vem som får stå för returen (om inget av de 

övriga alternativen stämde in), det var två respondenter som valde det alternativet .  

 

  Antal Procent 
Kunden  25  74 % 
Företaget  7  21 % 
Annat  2  6 % 
Totalt  34  100 % 
Tabell 5: Vem som får stå för returen när kunden ångrar köpet 

 

Fråga 16. Vid retur, får kunden i första hand? 

Vi valde att ställa denna fråga för att ta reda på vilket som är det vanligaste alternativet när 

kunden får pengarna tillbaka vid retur. Enligt diagram 6 nedan, är det vanligaste alternativet 

att kunden får pengarna tillbaka vid retur. Näst vanligast är att kunden får bytesrätt. Denna 

fråga hade även ett öppet svarsalternativ, där företagen kunde ange ett fritt svar om inget av 

de övriga alternativen stämde in. Det var ett företag som valde att inte besvara frågan. Fyra 

styckena företag (12 %) valde att svara med ett öppet svar och de svarade enligt följande: 
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”Det kunden önskar och har rätt till” 

” Beror på vilken typ av vara” 

”Vad kunden vill” 

” Ny försändelse” 

 

Pengarna tillbaka
55%Bytesrätt

24%

Tillgodo kvitto/kredit
6%

Annat
12%

Ej svarat
3%

 

Diagram 6: vanligaste alternativet när kunden får pengarna tillbaka vid retur 

  

Fråga 17. Vad är det vanligaste som sker med den returnerade produkten?  

För att kunna ta reda på vad det vanligaste som sker med en returnerad produkt (ej produkt 

som blivit skadad) bad vi respondenterna rangordna 1-5 där 1 är det vanligaste som sker med 

produkten och 5 mindre vanligt. I tabell 6 nedan, valde vi att bara ta med de alternativ som är 

vanligast och det som är mindre vanligt. Detta gjorde vi för att många respondenter endast 

angivit 2 alternativ. Som kan läsas i tabellen är det vanligast att produkten sätts tillbaka i 

lagret (det svarade 68 %) medan det är mindre vanligt att produkten slängs vilket 32 % 

svarade att de sällan gör. Vi hade även ett bortfall på 5 företag. Vi hade likaså här ett öppet 

svarsalternativ (annat) och där svarade respondenterna på vad de ansåg var mindre vanligt 

som skedde med den returnerade produkten. 

 

”Ges till personalen på logistikföretaget” 

” Reklamerade produkter säljs aldrig i andra hand” 
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 Vanligast Procent Mindre vanligt Procent 
Produkten sätts tillbaka i lager  23  68 %  3  9 % 
Produkten sänds tillbaka till leverantör  1  3 %  7  21 % 
Produkten sänds tillbaka till tillverkaren  1  3 %  2  6 % 
Produkten reas ut  1  3 %  4  12 % 
Produkten slängs  3  9 %  11  32 % 
Annat  0  0 %  2  6 % 
Bortfall  5  15 %  5  15 % 
 
Totalt  34st  100 %  34st  100 % 
Tabell 6: Det som sker med de returnerade produkterna 

 
Fråga 17 c. Vilken av ovanstående företeelser innebär störst kostnad för ert företag? 

På den här delfrågan valde vi att ha samma svarsalternativ som i Tabell 6 ovan. Enligt 

diagram 7 nedan är det att produkten slängs, som innebär störst kostnad för företagen. Vi hade 

tyvärr ett stort bortfall på denna fråga (10 st.). Några företag valde att svara med ett öppet svar 

istället för de fastställda svarsalternativen. De svarade att det som innebar störst kostnad för 

dem är: 

 

” Produkten ges till personalen på logistikföretaget” 

”Beror på vilken sorts vara” 

” Frakten för den returnerade produkten” 
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Diagram 7: Vilken företeelser som innebär störst kostnad för företagen 

 

Fråga 18. Vilka hinder för en framgångsrik returlogistik ser ni i ert företag?  

På den här frågan bad vi företagen att rangordna från 1-7 vilket deras största hinder för en 

framgångsrik returlogistik är. Eftersom några endast angivit det största hindret har vi valt att 

endast ta med det alla företag valt som sitt största hinder. Det som kan utläsa från diagram 8 

nedan, är att det i första hand är en kostnadsfråga som är hindret för en framgångsrik 

returlogistik, 10 företag svarar att det är en kostnadsfråga. Annars svarade 9 företag att de inte 

ser några hinder för en framgångsrik returlogistik. Tre företag har svarat annat än de 

fastställda alternativen på frågan vad de ser som sitt största hinder för en framgångsrik 

returlogistik: 

 

”Det är trist” 

” Enda hindret är avstånd” 

”Inget av det som står stämmer på oss, vi ser det som mycket viktigt och har god kunskap” 
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Diagram 8: hinder för en framgångsrik returlogistik i företagen 

 

Fråga 19. Vilka är era två viktigaste strategier för att undvika returer?  

Här bad vi respondenterna att endast välja två alternativ, dvs. deras två viktigaste strategier 

för att undvika att kunderna skickar tillbaka produkter. De två viktigaste strategierna för de 

utfrågade respondenterna är att ge en klar och tydlig bild av produkterna som möjligt samt att 

ansvara för att fel vara inte sänds iväg. Två företag har svarat annat än de fastställda 

alternativen på frågan vad deras viktigaste strategier för att undvika returer är: 

 

”Hålla en hög kvalité på produkterna” 

”Kvalitets kontroll innan leverans” 

 

 Procent 
Försöker ge en så klar bild av produkterna som möjligt  43 % 
Se till att inte blir fel inskrivning av order i systemet  5 % 
Se till att det inte blir förseningar vid leverans  21 % 
Ansvarar för att fel vara ej sänds iväg  29 % 
Annat  3 % 
 
Totalt  100 % 
Tabell 7 Företagens viktigaste strategier för att undvika returer 
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4.3 Betalningssystem och webbkonfigurator 

Vi ställde även några frågor som rörde betalningssystemet på Internet och webbkonfigurator. 

Vi valde att ta upp dessa två ämnen för att ta reda på om webbkonfiguratorer kan leda till 

minskade returer, samt att få reda på hur återbetalning till kunden sker vid retur. 

  

Fråga 20. Vilka olika betalningssystem har ni?  

Vi ställde denna fråga för att få reda vilka olika betalningssystem respondenterna använder. 

Här kunde respondenterna fritt välja de alternativ som passade, med andra ord de 

betalningssystem dem använder. Det vanligaste (33 %) är att ha postförskott som 

betalningssätt. Näst vanligast (28 %) är faktura. Det finns även 12 % som svarar att de har 

andra betalningssätt än de föreskrivna alternativen: 

 

• Insättning på konto 

• Direktbetalning via Internetbank 

• Förskottsbetalning 

• Leasing 

• Presentkort 

• Kunden får inbetalningsavi 

 

Av dem alternativ som står ovan är förskottsbetalning samt betalning via Internetbank de mest 

frekventa svaren. 

 Procent 
Faktura  28 % 
Betalkort  18 % 
Postförskott  33 % 
Avbetalning  6 % 
E-cash  3 % 
E-check  0 % 
Annat  12 % 
 
Totalt  100 % 
Tabell 8: de olika betalningssystem företagen använder sig av 
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Fråga 21. Om kunden betalar med kort, och ska få pengarna tillbaka till kontot, hur sker då 

återbetalningen?  

Här bad vi respondenten att bara ange ett alternativ för att få fram det vanligaste sättet att 

återbetala pengar till kundens konto. Diagram 9 här nedan, visar att de flesta (47 %) av 

respondenterna ger tillbaka pengarna på kontot. Det är många (47 %) av företagen som inte 

tar kort. Hos 6 % (2 st.) av de tillfrågade sker återbetalningen på andra sätt än det föreskrivna: 

 

”Det beror på vilka önskemål kunden har” 

Annat
6% Pengarna tillbaka 

till konto
47%

Kunden får 
utbetalningsavi

0%

Kunden får 
tillgodokvitto

0%

Företaget tar ej kort
47%

Diagram 9 Vanligaste sättet att återbetala till kundens konto 

 

Fråga 22. Erfarenhet visar att återbetalning till kundens konto är en besvärlig process för 

företaget, stämmer detta för er? 

För att få reda på om påstående om att återbetalning till kundens konto är en besvärlig process 

stämmer, ställde vi denna fråga till respondenterna. Vi valde att ha svarsalternativen ja 

respektive nej, om respondenterna svarade ja bad vi dem motivera varför de ansåg det. 

Påståendet om att återbetalningen till kundens konto är en besvärlig process stämmer för 35 % 

av de tillfrågade, 59 % tycker inte det. Bortfallet på denna fråga blev 6 % (2st). 
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Ja
35%

Nej
59%

Bortfall
6%

 
Diagram 10: Om återbetalning till kundens konto innebär en jobbig process för företagen 

 

Fråga 22b. Om ja, på vilket sätt? 

De mest frekventa svaren vi fick av de respondenter som svarat ja på fråga 22 var: 

 

• ” Tar tid, svårt att få korrekt uppgift från kunden, krångligt att bokföra” 

• ”En massa extra pappersarbete” 

• ”Alltid omständligt att få fram rätt kontonummer etc.” 

• ”Vid postförskott kostar det så otroligt mycket att sända tillbaks pengar om kunden 

inte har lämpligt konto att sätta in på” 

• ”Ca 40 % av kontonumren stämmer ej, måste därför kontakta kund för att få rätt nr. 

Detta kan ta dagar, banken håller 1-3 dagar på summan, kan bli många förklarande 

samtal med kund innan de ser sina pengar igen” 

• ”Tidskrävande, sker genom Internetbank” 

• ”Delvis manuellt jobb” 

• ”Svårt att få rätt konto nummer, kunden vet ej sitt korrekta nummer. Plus att 

bankkonto nummer är uppbyggda på olika sätt” 
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Fråga 23. Tror ni att en webbkonfigurator, där kunden själv får utforma produkten, kan leda 

till minskade returer? 

Här ville vi få reda på om respondenterna anser att en webbkonfigurator kan leda till 

minskade returer. Respondenterna kunde bara svara ja eller nej på denna fråga. Som en 

underfråga bad vi respondenterna motivera sitt svar. På denna fråga svarade 5 stycken att de 

tror att en webbkonfigurator kan leda till minskade returer, 22 respondenter anser dock att en 

webbkonfigurator inte leder till någon minskning av antalet returer. 

 

Diagram 11 Kan en webbkonfigurator leda till minskade returer? 

 

Fråga 23b. Varför tror ni det? 

Vi bad respondenterna att de skulle motivera sitt svar. Dem som svarade ja sa: 

 

• ” Då borde kunden få precis som den vill” 

• ”Utnyttjandet av en webbkonfigurator gör att kunden får precis den produkt som 

önskas, dvs. är anpassad efter de krav som en specifik kund har” 

• ”Folk i gemen överskattar i bland sin förmåga att välja produkter som fungerar med 

befintlig eller nyinköpt utrustning” 

• ”Om man t ex vill ha en speciell dator, inte annat” 

• ”Kanske inte konfigurering av produkten, men man kan absolut ge ännu bättre 

information om produkterna, mer stödinfo, mer bilder, innehållsförteckningar etc.” 

 

 

 51 



   
  Anna Hansen 
  Sara Klingeroth 
 
   
 

Nedan har vi valt ut ett antal exempel av de nej svar vi fick: 

 

• ”Inte möjligt på produkten” 

• ”Beroende på att i stort sett 100 % av returerna hos oss beror på outlösta paket” 

• ”Det känns inte som om våra kunder är intresserade av den typen av teknik, de vet 

vad de vill ha” 

• ”Det är sällan anledning till returer, vi säljer varor som ser likadana ut” 

• ”För komplext” 

 

Fråga 24. Har ni några åsikter eller något ni vill tillägga? 

Som en avslutande fråga/punkt gav vi respondenten chans att fritt lämna övriga 

synpunkter. Här är de åsikter som vi valt att belysa: 

 

”Kundreturer är inget större problem ej heller återbetalningar” 

”Vi är ett litet företag så returflöde är väl inget större problem förutom att man får stå 

och packa om varorna! DET är tidskrävande” 

 

4.4 Sammanfattning av Empiri 
Vi har valt att dela upp sammanfattningen av empirin i punktform. Detta för att göra det mer 

överskådligt.  

 

• Våra respondenters högsta omsättning ligger på 129 000 000 kr.  

• Det produktområde som är vanligast bland våra respondenter är Djur och Hobby, 

därefter kommer Sport och fritid.  

• Den vanligaste orsaken som konsumenten anger vid retur är att produkten ej motsvarar 

kundens förväntningar.  

• Respondenterna prioriterar sina kundkontakter högst. 79 % av våra respondenter har 

sin returpolicy utskriven på hemsidan.  
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• De respondenter med högst returkostnad hade en kostnad på 5 % av antalet sålda 

varor.  

• De allra flesta respondenterna anger att kunden skickar returen tillbaka till företaget.  

• När kunden ångrat köpet är det vanligast att kunden själv får stå för returfrakten.  

• Det vanligaste alternativet när det gäller vad kunden får tillbaka vid retur är att kunden 

får pengarna tillbaka.  

• Det vanligaste som sker med en returnerad produkt (ej skadad) är att den sätts tillbaka 

i lagret mindre vanligt är att den slängs. 

• Det som innebär störst kostnad för företagen är när produkten slängs. 

• Det finns flera hinder för en framgångsrik returlogistik, det största hindret hos våra 

respondenter är att det är en kostnadsfråga.  

• De viktigaste strategierna för att undvika returer enligt våra respondenter är att ge en 

klar och tydlig bild av produkterna och att ansvara för att fel vara ej sänds iväg.  

• Det vanligaste betalningssystemen hos våra respondenter är postförskott och faktura.  

• Påståendet om att återbetalning till kundens konto är en jobbig process för företagen 

stämmer för 35 % av våra respondenter.  

• De flesta av våra respondenter tror inte att en webbkonfigurator leder till minskade 

returer. 
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5. Analys 

 
I detta kapitel kommer vi att analysera empirin av vår enkät. Vi kommer även att koppla 

samman empirin med teoridelen.  

 
 

5.1 Produkter, returer och betalningar 
Enligt Vlachos och Dekker sker returnering av produkter som säljs via Internet oftare än 

andra traditionella produkter.75 På Internet kan du inte prova dina kläder och skor, du kan inte 

provsitta en soffa du vill köpa osv. du ser bara produkten från en liten bild på dataskärmen.  

  

5.1.1 Specialområde 
Att de vanligaste produkterna som säljs, samtidigt är de vanligaste produkterna som 

returneras kan bero på att företagen är inriktade på ett område. Men de säljer även tillbehör 

och liknande saker till den specifika produkt de inriktat sig på. Exempelvis ett företag som 

säljer böcker och därmed specificerat sig på det området kanske även säljer andra saker som 

papper, pennor etc. Enligt Fredholm kan varken små eller stora E-handelsföretag vara 

specialister på allt. Det är vanligt att företagen fokuserar på sin kärnverksamhet. 76 

 

Av de respondenter som svarade att de hade mer än 2 % i returkostnad/sålda varor är alla 

respondenterna kläd- och skoföretag respektive sportföretag och fritidsföretag. Den vanligaste 

orsaken som anges till retur är att produkten ej motsvarar kundens förväntningar. Enligt 

Mønsted, Skov och Kold Rasmussen händer det vid köp via Internet, speciellt vid köp av 

kläder, att kunder beställer fel, antingen pga. att kläderna ej passar (fel storlek etc.) eller att de 

beställt rätt storlek men att klädesplagget ändå inte är till belåtenhet. 77 

75 Http://www.sciencedirect.com “Return handling options and order quantities for single period products” 2003-
04-10 
76 Fredholm, Peter ” Elektroniska affärer” s.15 ff 
77 Monsted, L och Skov T, Kold Rasmussen I ” E-logistik ” s. 163 ff 
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5.1.2 Returkostnad 

Många respondenter har inte angivit någon returkostnad utan de har skrivit att de inte vet hur 

stor kostnaden är. Enligt Bayles har returprocessen varit mycket negligerad hos 

Internetförsäljare.78  

 

Detta kan vara en anledning till att vi har fått få svar på denna fråga. Respondenterna vet inte 

hur stor kostnaden är för att de inte har lagt stor vikt vid hur stor returkostnad de egentligen 

har.  

 

Enligt Mønsted, Skov och Kold Rasmussen är det vanligaste vid retur att kunden får stå för 

returkostnaden när denne ångrar köpet. När det rör sig om fel skick av vara samt när det 

uppstår något fel på produkten är det i de allra flesta fall företaget som får stå för returen. 

Detta eftersom det inte är kundens fel att varan måste returneras. Hos de respondenter som vi 

har frågat står kunden för det mesta för kostnaden vid retur medan det är mindre vanligt att 

företaget står för kostnaden. 79 

 

Detta tycker vi visar att kunden oftast returnerar varor på grund av att han eller hon ångrar 

köpet. Svaren på fråga 7 stärker det påståendet.  

 

5.1.3 Kundkontakt 
För våra respondenter spelar kundkontakten en stor roll. Att ha bra kontakt med kunden kan 

innebära allt från att hålla kunden underrättad om vad som sker med dennes varor, få 

kunderna att känna sig säkra när de handlar, hålla kunderna underrättade om nya varor och 

uppdateringar på hemsidan m, m. Har företaget bra kontakt med kunden kommer kunden 

tillbaka. Även när kunden kontaktar säljaren för retur av produkten är bemötandet från 

säljaren viktigt. Vad vi kan uttyda från våra svar är det viktigt att lyssna på kunden varför han 

eller hon inte är nöjd.  

 

78 Bayles, Deborah, ”E-commerce logistics and fulfillment” s. 265 
79 Monsted L, Skov T, Kold Rasmussen J, ”E-logistik” s. 164 ff 
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Enligt Bayles har Internetförsäljare arbetat mycket med att göra attraktiva och exklusiva 

hemsidor och därmed undvikit processen kring returflödet.80  

 

Bland respondenterna prioriteras logistiken kring returflödet både minst och näst mest. Detta 

ser vi som intressant eftersom det stämmer in med Bayles teori samtidigt som det inte gör det. 

Själva hemsidan, som Bayles säger att Internetförsäljare lägger en stor vikt vid, stämmer inte 

in bland våra respondenters högsta prioriteringar. De prioriterar kundkontakten högst.  

  

5.1.4 Returpolicy 

De allra flesta av respondenterna har sin returpolicy utskriven på hemsidan. Det finns dock 

några respondenter som inte har det. Orsaker till det är bl.a. att de inte anser att den används, 

att det inte blivit av att de skrivit ut den samt att de inte tänkt på att det är viktigt att ha den 

utskriven på hemsidan. Enligt Bayles är det lätt för kunden att köpa en produkt men inte lika 

lätt om kunden sedan vill skicka tillbaka produkten. Därför anser hon att det är viktigt att ha 

en bra och väldefinierad returpolicy. Bayles säger också att Internetförsäljarna i många fall 

inte har sålt något tidigare och därför inte vet hur viktigt det är med en stark returpolicy. 

Förutom att de (som tidigare nämnts) är mer fokuserade på att hålla hemsidan uppdaterad är 

de även mer inriktade på att locka till sig kunder vilket stämmer in på det vi utläst av svaren 

från respondenterna, som prioriterar kundkontakterna i första hand.81 

 

De flesta av respondenterna anser att det framgår tydligt hur en kund ska gå tillväga vid retur, 

trots det anser två av respondenterna att det framgår klart och tydligt hur kunden ska gå 

tillväga vid retur, fast att de inte har någon returpolicy utskriven. En respondent som svarade 

ja på frågan om företaget har sin returpolicy utskriven82 angav sedan på fråga 10, att företaget 

inte ansåg att det framgick klart och tydligt hur kunden skulle gå tillväga vid retur. Med 

anledning av dessa svar kan man tolka det som att en del företag inte verkar veta hur en 

returpolicy ska se ut. Enligt en undersökning från boken E-commerce logistics and 

fullfillment är även returpolicyn en avgörande faktor när kunden ska handla på Internet. 

Kunden är intresserad av hur returer behandlas av företagen och det kan avgöra om kunden 

80 Bayles, Deborah, ”E-commerce logistics and fulfillment” s. 263 ff 
81 Ibid 
82 se diagram 3 
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kommer att handla från Internetföretaget eller ej. 83Enligt Davis har Internetförsäljare inte fått 

sina kunder att känna sig trygga att handla på samma sätt som traditionella försäljare med 

fysisk butik har gjort. De har inte heller utvecklat effektiva system för returer och byten. 84 

 

I stort sett alla respondenter är kundcentrerade och vänligt inställda till att acceptera nästan 

alla slags returer. Dykert, Ivarsson och Wiman skriver att det är viktigt att leverans, byten och 

reklamationer från kunden sker på ett klanderfritt sätt om företaget ska få kundens förtroende  

och kunna behålla det.85 Företagen bör dock tänka på att om de har en för generös returpolicy 

kan de bli utnyttjade av sina kunder. Oärliga kunder kan beställa en produkt och sedan 

kopiera den och därefter försöka att få tillbaka pengarna för produkten. De kan också 

konsumera olika produkter som exempelvis blommor eller matvaror och sedan försöka att få 

pengarna tillbaka genom att säga att produkten inte var till deras belåtenhet.86  

 

5.1.5 Förfarandet vid returer 

Den elektroniska logistiken skiljer sig från den traditionella. Om en kund skulle lämna 

tillbaka varan i en fysisk butik måste kunden gå till butiken för att lämna tillbaka varan. På 

Internet kan återlämningen ske på olika sätt. Kunden kan skicka tillbaka produkten till t ex 

lagret, tillverkaren, eller företaget.87  

 

Hos respondenterna är det vanligast att kunden skickar tillbaka varan till företaget. Detta kan 

bero på att de flesta av respondenterna antingen förmedlar sina returer till det lager de har 

själva eller till utomstående lager. Många E-handelsföretag har inte eget lager, eftersom 

varorna ofta går från leverantör till kund. Detta minskar givetvis kostnaderna. 

 

Det finns en klar trend bland respondenterna när det gäller vad som sker med den returnerade 

produkten. Det allra vanligaste är att produkten sätts tillbaka i lagret. Det är mindre vanligt att 

företagen slänger den returnerade produkten. De flesta respondenterna anser att den företeelse 

som innebär störst kostnad är när produkten slängs. Vi anser att i de företag där andelen 

83 Bayles, Deborah, “E-commerce logistics and fulfillment” s. 263 ff 
84 Davis, Scott, Michael Hagerty and Eitan Gerstner (1998), “Return Policies and the 
Optimal Level of “Hassle” Journal of Economics and Business 50,445-460. 
85 Se teori avsnitt 3.2.3.5 
86 http://www.biz.uiowa.edu/faculty/rschultz/returns.pdf 
87 se teori avsnitt 3.2.2 
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returer är låg kanske det skulle vara billigare för företaget om produkten slängdes, (givetvis 

beroende på vad det är för produkt), det kostar att lägga varor på lager.  

 

5.1.6 Hinder för företagen 

Returlogistiken är ett viktigt ämne även om många företag inte tänker på den så mycket (som 

setts i våra undersökningar) utan prioriterar andra saker. Pga. vikten av att analysera 

returlogistiken har det i USA skapats en speciell organisation vid namn Reverse Logistics 

Council, där de undersöker och analyserar de hinder som finns för returlogistiken.88 Som 

analyserats tidigare prioriteras inte logistiken kring returflödet speciellt högt hos 

respondenterna. När vi frågade dem om de ser några hinder för en framgångsrik returlogistik  

och vilka hinder det var i sådant fall svarade de flesta att det var en kostnadsfråga. På andra 

plats kom ”de finns inga hinder”. Eftersom de flesta av företagen som vi frågat är små företag 

tolkar vi det som en anledning till att inte de har råd att satsa fullt på logistiken kring 

returflödet.  
 
5.1.7 Vad företagen kan göra för att undvika returer 

Vad kan företagen göra för att undvika returer eller rättare sagt vad gör företagen? Det finns 

många saker företagen kan göra för att undvika returer. Det respondenterna anger som 

viktigast är att ge en klar och tydlig bild av produkten och att ansvara för att fel vara inte 

sänds iväg. Det är två viktiga åtgärder, men det finns andra saker som att exempelvis ha 

någon slags ångerknapp som ska finnas tillgänglig under en längre tid där kunden kan ångra 

sig eller ändra sig under köpet eller efter köpets gång. Enligt en undersökning som gjorts av 

Vividence är det många konsumenter som gör impulsköp och ångerknappen används ofta. 

Flera kunder avbröt sina köp pga. att det tog för lång tid att ta sig igenom själva 

betalningsprocessen.89 Inga av våra respondenter har någon sådan funktion där kunden kan 

ångra sig efter köpet. 

 

En annan åtgärd för att förebygga returer är att ha en webbkonfigurator där kunden själv kan 

utforma sin produkt. Får kunden själv utforma produkten kan kunden få precis som han eller 

hon vill och därmed bli nöjd med produkten. Det i sin tur leder till mindre returer eller inga 

88 Bayles, Deborah, ”E-commerce logistics and fulfillment”  s. 261 
89 Se teori avsnitt 3.3.2 
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returer alls. 90De flesta av våra respondenter anser dock inte att en webbkonfigurator är en bra 

metod. Några menar att det inte passar in på deras produkt och har därför enbart betraktat 

webbkonfiguratorn ur deras företags produkts synvinkel. Företag som har webbkonfiguratorer 

har märkt en minskning av antalet returer, exempelvis företaget DELL.91 Detta visar vilken 

fördel det kan vara att ha en webbkonfigurator.  

  
5.1.8 Betalningar och återbetalningar 

E-handelsföretagen idag har flera olika sorters betalningssystem. Bland respondenterna är 

postförskott det vanligaste betalningssystemet som de använder. Postförskott är en trygghet 

för företagen, eftersom de får betalt när kunden hämtar ut varan. Betalkorten som var en av de 

första lösningarna för elektronisk handel kommer först på 3:e plats. Enligt Winberg är 

svenskarna inte lika positivt inställda till att lämna sitt kortnummer på Internet som 

amerikanarna är, vilket han även anser att de bör vara.92 

 

Vi tror att kunderna inte är positiva till att lämna ut sitt kontokortsnummer kan vara en 

anledning till att få av våra respondenter inte har betalkort, eftersom de tror att kunderna inte 

kommer använda det betalningssystemet.  

 

E-checkar är ganska lika de vanliga checkarna som användes för ett par år sedan. Enligt 

Winberg gör detta att folk lättare accepterar de elektroniska checkarna.93  

 

Ingen av våra respondenter har angett att de har E-checkar som betalningssystem. Att ingen 

använder E-checkar tror vi kan bero på att det är ett relativt nytt betalningssätt och att 

respondenterna är nya e-handelsföretag på marknaden och att de därmed inte har erfarenhet 

från betalningssystem med e-checkar.  

 

Bland respondenterna är det vanligast att kunden får pengarna tillbaka vid retur. Det är även 

vanligt att kunden får byta mot en annan vara eller får ett tillgodokvitto.94 I boken E-

commerce logistics and fulfillment berör författaren en liknande undersökning som gjorts i 

90 Bayles, Deborah, ”E-commerce logistics and fulfillment” s. 266 
91 Ibid 
92 Winberg, Gustav ”Elektroniska betalningssystem på Internet” s. 28 ff 
93 Ibid 
94 Se tabell 6 s. 43 
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USA. Den undersökningen har en fråga liknande vår (fråga 16), men är i stället ställd till 

kunden och visar på att pengarna tillbaka är det kunderna vill ha i första hand. I andra hand 

vill kunden ha bytesrätt och i tredje hand kredit. 95 

 

När en kund vill returnera en produkt som han eller hon har betalat med kort, är det vanligaste 

återbetalningssättet att kunden får pengarna införda på kontot igen. En tredjedel av 

respondenterna anser att återbetalning till kundens konto är en besvärlig process. Detta för att 

de bl.a. anser att det tar för lång tid att återbetala till kundens konto. Detta stämmer överens 

med vad Mønsted, Skov och Kold Rasmussen säger om återbetalning till kundens konto.96 

Med andra ord borde företagen föredra när kunderna väljer att betala med postförskott eller 

faktura.  

 
 

5.2 Sammanfattning av analys 
En nackdel med Internet är att kunden inte kan prova kläder och skor m.m. utan bara har en 

bild av dem från en sida på Internet. Klädföretag och skoföretag har den största procenten av 

returkostnaden. Den vanligaste orsaken som anges vid retur är att produkten inte motsvarar 

kundens förväntningar. Med anledning av de svaren kan vi jämföra med det Mønsted, Skov 

och Kold Rasmussen säger, att speciellt vid köp av kläder på Internet beställer kunden fel 

eller ångrar sig. Många av respondenterna har inte angivit någon returkostnad för att de helt 

enkelt inte vet hur stor den är. Enligt Bayles har returprocessen varit väldigt negligerad hos 

Internetförsäljare. Detta kan vara en anledning till varför vi inte fått många svar på denna 

fråga. Kundkontakten är viktig för våra respondenter. Bemötandet från säljaren när kunden 

returnerar produkten är viktig. Är kunden nöjd kommer den tillbaka.  

 

Enligt Bayles har många Internetförsäljare arbetat med att göra attraktiva hemsidor och 

undvikit processen kring returflödet. Respondenterna prioriterar dock logistiken både minst 

och näst mest. Hemsidan prioriteras inte speciellt högt hos våra respondenter.  

 

95 Bayles, Deborah, ”E-commerce logistics and fulfillment” s.260 ff 
96 Monsted, L, Skov T, Kold Rasmussen J, ”E-logistik” s.164 ff 
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Returpolicyn finns utskriven på de flesta av respondenternas hemsidor men en del 

respondenter har inte tänkt på att de bör ha en sådan. Bayles säger att det är lätt för kunden att 

köpa en produkt men när kunden sedan vill returnera produkten är det desto svårare. Det är 

därför viktigt att ha en bra och väldefinierad returpolicy. En del av våra respondenter verkar 

heller inte veta hur en bra policy ska se ut. Enligt en undersökning är returpolicyn en 

avgörande faktor när kunden ska handla på Internet. Kunden är intresserad av hur returer 

behandlas av företaget och det kan avgöra om kunden kommer att handla från företaget eller 

ej. I stort sätt alla respondenter är kundvänliga och villiga att acceptera nästan alla slags 

returer. Enligt Dykert, Ivarsson och Wiman är det viktigt att leverans, byten och 

reklamationer från kunden sker på ett klanderfritt sätt för att kunna få kundens förtroende och 

behålla det. En allt för generös returpolicy är inte heller bra, eftersom det kan leda till att 

oärliga kunder utnyttjar företaget.  

 

Det är viktigt att prioritera returlogistiken, i USA har det bildats en organisation vid namn 

Reverse Logistics Council, där de undersöker och analyserar de hinder som finns för en  

 

framgångsrik returlogistik. De hinder respondenterna ser för en framgångsrik returlogistik är 

att det är en kostnadsfråga, dvs. det är för dyrt.  

 

Det finns många saker företagen kan göra för att undvika returer. Vanligast svar från våra 

respondenter är att ge en klar bild av produkten och att inte skicka iväg fel produkt till kund. 

Det finns dock flera viktiga saker företagen kan göra för att undvika returer. Exempelvis 

skulle en ångerknapp som finns Online under en längre tid kunna minska returerna ,eftersom 

kunden kan ångra sitt köp innan det avklarats. 

 

Betalkort som inte är ett vanligt betalningssätt bland våra respondenter är enligt Winberg97 

inte populärt bland svenskarna av den orsaken att de inte vill lämna sitt kortnummer på 

Internet. När en kund vill returnera en produkt som han eller hon betalat med kort är det 

vanligaste återbetalningssättet att kunderna får pengarna införda på kontot igen. Flera av 

respondenterna anser att återbetalning till kundens konto är en besvärlig process, detta för att 

de bland annat anser att det tar för lång tid att återbetala till kundens konto. Enligt Mønsted, 

97 Se teori avsnitt 3.1.5 
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Skov och Kold Rasmussen är det ofta mycket tidskrävande för företagen med denna process 

och företagen har ofta inte utvecklade system för proceduren.  
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6. Slutsatser 

 
Här kommer vi att presentera våra slutsatser som vi kommit fram till genom analysen. Vi 

kommer slutligen att presentera våra förslag till fortsatt forskning.  

 
Vi har valt att skriva upp våra slutsatser i punktform för att göra det mer överskådligt att läsa.  

 

• Företagen kommer alltid att ha returer. Men det finns saker de kan göra för att minska 

antalet returer och därmed minska returkostnaden. Det är viktigt att företagen har en 

väldefinierad returpolicy men samtidigt inte ha en allt för ”snäll” sådan.  

 

• I de företag som säljer kläder, möbler och annat som kräver att kunden ska 

prova/undersöka produkten kommer det alltid att finnas returer, eftersom det är sådana 

varor som kunden inte vet i förväg, om varan kommer att vara till belåtenhet. Har 

företagen tydligare bilder samt utförligare beskrivningar av produkterna kan det leda 

till att det blir färre returneringar. 

 

• En annan slutsats är att kundkontakten är viktig för e-handelsföretagen. De sköter all 

kontakt med kunder via Internet eller telefon är det extra viktigt att de har en tydlig 

hemsida med information om allt som kunden behöver veta. Det är även viktigt att 

hemsidan inger trygghet. Den trygghet som de inte kan få på hemsidan på samma sätt 

som via en fysik butik där försäljaren finns tillgänglig och kan svara på frågor verbalt, 

samt visa varorna och dess för/nackdelar etc.  

 

• När det gäller betalningssystemet borde E-handelsföretagen försöka förbättra 

proceduren kring återbetalningen till kundens konto, eftersom det har konstaterats att 

det är en besvärlig process.  

 

• De flesta av respondenterna har inte en stor returkostnad men vi anser att de ändå 

borde prioritera sin returlogistik i högre grad än vad de gör.  
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6.1 Förslag till fortsatta studier  
 

• Jämföra returflödet mellan fysisk butik och virtuell butik. Hur E-handelsföretagen 

hanterar returflödet, och om det finns stora skillnader i såväl antalet returer som 

hanteringen av dem.   

 

• Vår undersökning har visat att E-handelsföretagen prioriterar kundkontakten högt. Vi 

anser därför att det kan vara intressant att undersöka relationen mellan E-

handelsföretag och kund.  
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Bilaga 1  

Definitioner  

B2B (Business To Business) 

 

B2C (Business To Consumer) 

 

C2C (Consumer To Consumer) 

 

CTI (Computer Telephony Integration)  

Ett CTI-system kan vara allt från röstbrevlådor och faxback-tjänster till stora system som 

binder samman multinationella företag med talsvar, call centers, talad hänvisning och en 

samlad meddelandehantering.98 

 

EDA (Electronic Data Access)  

EDA innebär att en kund kan logga in sig i leverantörens system för att först se att varan finns 

på lager och sedan lägga en order. Ex. Internet och World Wide Web.99 

 

EDI (Electronic Data Interchange)  

Standardiserade sätt att för företagens datorer att utbyta digital information: säljaren kan 

producera och leverera enligt elektroniska inkomna leveransplaner och fakturerar sedan 

elektroniskt. Används främst mellan företag som gör affärer med varandra (B2B).100 

 

HTML 

HyperText Markup Language, utvecklas och standardiseras av World Wide Web Consortium. 

Den ursprungliga versionen av HTML utvecklades för att beskriva ett dokuments struktur.  

Man markerade olika rubriknivåer (huvudrubrik, underrubrik, mellanrubrik etc.) och brödtext. 

Dessutom fanns möjlighet att markera fetstil, kursiv stil och ett antal andra textattribut.101 

98 Fredholm Peter ”Elektroniska affärer” s. 82 
99 Ibid s.79 
100 Affärer och marknadsföring på internet s 212 f 
101 http://www.intranetica.com/intranetica/5steg/html2.shtml 
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IBM (International Business Machines Corporation) 

Dataföretag som tillverkar datorer och tillbehör. 

 

IPD (Institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap) 
 

Returflöde 

Processen av att planera, implementera samt kontrollera det effektiva, kostnadseffektiva 

flödet av råmaterial, inventering, färdiga produkter och relaterad information från konsument 

tillbaka till råvaruleverantör, detta för att återvinna värdet eller för avskaffning. 

Returlogistiken inkluderar även processen kring returnerade produkter pga. skada, 

säsongsinventering, påfyllning av förråd, räddat gods, tillbakasända varor m,m.102 

SET (Secure Electronic Transaction)  

En teknisk standard för säkra kontokortsbetalningar över Internet. Nackdelen med SET är att 

det inte tillåter köparen anonymitet, bara möjligen mot säljaren. Fördelen är den att 

säkerheten är mycket god, dels pga. krypteringslösningarna och dels pga. 

kommunikationsprotokollet som inte ger säljaren den känsliga informationen.103 

 

SSL-Kryptering (Secure Sockets Layer) 

Kortnumret lämnas till handlaren via ett webbformulär där en säker förbindelse har etablerats 

mellan kundens dator och det säljande företagets server med SSL-Kryptering. En 

krypteringsteknik som finns i de flesta webbservrar. Säljaren måste köpa ett verifikat från t ex 

Thawte eller Verisign. Verifikatet garanterar att innehavaren är den han/hon påstår sig vara.104  

 

Webbkonfigurator 

En webbkonfigurator är ett expertsystem som används till att assistera i att utveckla giltiga 

produkter och processa instruktioner så att de stämmer överens med en kunds speciella 

önskemål/krav.105 

102 Bayles, Deborah “ e-commerce logistics and fulfillment” s.258 
103 Affärer och marknadsföring på internet s 220 
104 http://www.nordea.fi/swe/hen/solo/solofaq.asp 
105 http://www.omicron.se/konsult_inf/konfiguratorer.html 
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Bilaga 2 
Hej! Vi är två tjejer som studerar tredje året på ekonomprogrammet på Blekinge Tekniska 

Högskola. Vi skriver till er för att ni är ett e-handelsföretag inom B2C. Just nu gör vi vårt 

examensarbete som handlar om returflödet inom e-handeln och skulle gärna vilja ha med ert 

företag i vår undersökning.  

  

Undersökningen berör dig  
Syftet med vår enkät är att ta reda på hur olika e-handelsföretag (inom B2C) hanterar 

returflödet. Vilka skillnader finns det? Har företagen något gemensamt? Med det material vi 

får fram vill vi ge e-handelsföretag hjälp till att hitta bra lösningar till att hantera sitt 

returflöde.  

 
Vi undrar därför om ni skulle vilja vara vänliga att fylla i vår enkät?  
  
10 minuter ungefär...  
Mer brukar denna undersökning inte ta att fylla i.  
  

5 kr till Rädda Barnen 
 För varje företag som svarar på enkäten går 5 kr till Rädda barnen. Rädda Barnen arbetar 

både nationellt och internationellt. De stöder nationella projekt och tar tillvara människors 

egen vilja att förbättra sin situation. Deras vision är en värld där alla barns rättigheter är 

tillgodosedda. 

Vad händer med dina svar? 

Dina svar kommer att databehandlas och kommer endast att synas som siffror i tabeller. Vi 

som arbetar med denna undersökning har tystnadsplikt och inga uppgifter kommer att 

vidarebefordras. Datalagen (SFS 1973:289) och sekretesslagen (SFS 1980:100) garanterar att 

uppgifterna skyddas.  

  

Vill du ringa och kontrollera att de personer som tagit kontakt med dig verkligen arbetar med 

undersökningen? Då kan du kontakta Anna Hansen på mobilnummer: 070-1718262 eller Sara 

Klingeroth mobilnummer: 070-3026647.  

 

 Med vänlig hälsning/Anna Hansen och Sara Klingeroth 
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Bilaga 3 
 

Returflödet på Internet 

 
1.Vad heter ditt företag?  

 
 
2.Hur många anställda finns det inom företaget?  

 
 
3.Vilket år grundades företaget?  

 
 
4.Hur stor var omsättningen år 2002?  

 
 
5.Vilka är de vanligaste produkterna som ni säljer? (markera endast ett 
alternativ)  
 Datorer och tillbehör 
 TV, Video och Stereo 
 Kontorsprodukter  
 Hushållsprodukter 
 Böcker  
 Film och Musik  
 Kläder och skor  
 Barnartiklar och Leksaker 
 Sport och Fritid 
 Verktyg 
 Elektronik 
 Skönhet och Hälsa 
 Glasögon och Linser 
 Djur och Hobby 
 Telefoni 
 Annat  
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5b. Om annat, vad?  
 
 
6.Vilken vara/produkt i ert sortiment är vanligast att returnera?  

 
 
7.Vilken är den vanligaste orsak som konsumenten anger vid retur?  
(markera endast ett alternativ)  
 Skadad/fel på vara  
 Fel vid leverans  
 För lång väntetid  
 Motsvarar ej förväntningar  
 Vet ej  
 Annat  

7b. Om annat, vad?  
 
 
8.Vad prioriterar ni? (rangordna 1-4, där 1 är lägst prioriterat och 4 högst 
prioriterat)  

Kundkontakter  

Omsättning  

Hemsidan  

Logistiken kring returflödet  
 
9.Har ni er returpolicy utskriven på hemsidan?  
 Ja    Nej  
 
b) Om nej, varför?  

 
 
10. Anser ni att det framgår klart och tydligt på hemsidan, hur kunden ska gå 
tillväga vid retur?  
 Ja    Nej 
 
11. Hur ser ert företags kostnad för returer ut? (gärna beräknat som procentsats 
av antal sålda varor)  

 71 



   
  Anna Hansen 
  Sara Klingeroth 
 
   

 
 
12. Vilka är ert företags främsta anledningar till att acceptera returer? (skriv i 
rutan så många anledningar ni kommer på)  

 
 
13. Tar ni hand om era egna returer?  
 Ja    Nej 
 
b) Om nej, vem tar i såfall hand om dem?  

 
 
c) Vart skickar kunden returen? 

 
 
14. Vad är det första ni gör när en kund kontaktar er och vill returnera en 
vara?  

 
 
15. Vem är det som får stå för returen?(när kunden ångrar sitt köp) 
(markera endast ett alternativ)  
 Kunden  
 Företaget 
 Annat  

b) Om annat, vad?  
 
16. Vid retur, får kunden i första hand? (markera endast ett alternativ)  
 Pengarna tillbaka  
 Bytesrätt 
 Tillgodo kvitto/kredit 
 Annat  

b) Om annat, vad?  
 
17. Vad är det vanligaste som sker med den returnerade produkten? (ej skadade 
varor)(Rangordna 1-5, där 1 är det vanligast och 5 mindre vanligt)  

Produkten sätts tillbaka i lagret.  
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Produkten sänds tillbaka till leverantör  

Produkten sänds tillbaka tillverkaren  

Produkten reas ut  

Produkten slängs  

Annat  

b) Om annat, vad?  
 
c) Vilket av ovanstående företeelser innebär störst kostnad för ert företag?  

 
 
18. Vilka hinder för en framgångsrik returlogistik* ser ni i ert företag? (* Med 
returlogistik menar vi logistiken kring returflödet, dvs. produktens väg från 
konsument tillbaka till företaget)  
(rangordna 1-7, där 1 är största hindret och 7 är lägsta hindret)  

Ses som oviktigt  

Företagets policy förbjuder det  

Ej tillräckligt bra teknologi  

Konkurrensfråga  

Ledningen ej tillräckligt intresserade  

Kostnadsfråga  

Kunskapsbrist  

Annat  

b) Om annat, vad?  
 
19. Vilka är era två viktigaste strategier för att undvika returer?  
(markera endast två alternativ)  
 Försöka ge en så klar bild utav produkterna som möjligt  
 Se till att det inte blir fel inskrivning av order i systemet (t ex. fel pris)  
 Se till att det inte blir förseningar vid leverans  
 Ansvara för att fel vara ej sänds iväg  
 Annat  
b) Om annat, vad?  
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20. Vilka olika betalningssystem har ni?  
(markera lämpliga alternativ)  
 Faktura  
 Betalkort 
 Postförskott 
 Avbetalning 
 E-cash 
 E-check 
 Annat  

b) Om annat, vad?  
 
21. Om kunden betalar med kort, och ska få pengarna tillbaka, hur sker då 
återbetalningen? (markera endast ett alternativ)  
 Pengarna tillbaka till kontot 
 Kunden får tillgodokvitto 
 Kunden får utbetalningsavi  
 Annat  

b) Om annat, vad?  
 
22. Erfarenhet visar att återbetalning till kundens konto är en jobbig process för 
företaget, stämmer detta för er?  
 Ja    Nej 
 
b) Om ja, på vilket sätt?  

 
 
23. Tror ni att en webbkonfigurator*, där kunden själv får utforma produkten, 
kan leda till minskade returer? (* Med en webbkonfigurator menar vi ett 
expertsystem som används till att assistera i att utveckla giltiga produkter och 
processa instruktioner så att de stämmer överens med en kunds speciella 
önskemål/krav)  
 Ja    Nej 
 
b) Varför tror ni det?  
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24. Har ni några åsikter eller något ni vill tillägga?  

 
 
Klar? Tryck på nästa!  

Nästa
 

OBS! På nästa sida måste ni se till att ni klickar på "send information" 
knappen längst ner på sidan för att enkäten ska bli skickad till oss.  
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