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Sammanfattning 

Titel: E-handelsreturer inom heminredning och möbler 

Författare: Alexander Israelsson och Fredrika Wallberg 

Handledare: Emilia Florin Samuelsson 

Examinator: Petter Boye 

Kurs: Företagsekonomi III – ekonomistyrning, examensarbete 15hp 

 
Bakgrund:  Tillväxten i den svenska e-handelsmarknaden har under de senaste åren 

ökat och i takt med detta ökar e-handelsföretagens returer. E-

handelsföretagen ser ofta returprocessen som ett onödigt ont och som 

en kostsam post. Därför har företagen oftast inga utarbetade strategier 

för att effektivisera returprocessen ur konsument- och 

kostnadssynpunkt. Segmentet heminredning och möbler är ett av 

segmenten som har haft kraftigast tillväxt under det senaste året, vilket 

leder till att returer gällande skrymmande produkter har ökat.  

 

Syfte:  Syftet med studien är att bidra till kunskapen om hur svenska e-

handelsföretag inom heminredning och möbler i deras returprocess 

arbetar med avvägningen mellan kundnöjdhet och kostnadseffektivitet. 

 

Metod:  Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. För 

att samla in empiri har vi genomfört en dokumentstudie samt två 

fallstudier gällande returprocessen hos två e-handelsföretag inom 

segmentet heminredning och möbler. 

 

Slutsatser:  Enligt studien arbetar de två studerade e-handelsföretagen utifrån olika 

returstrategier gällande kundnöjdhet och kostnadseffektivisering. För 

att förhindra en returprocess samt skapa kundlojalitet vid en 

returprocess har vi genom studien kommit fram till att information om 

både produkten och returprocessen är en vital faktor. 
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1 Inledning 

 
Inledningsvis ges en introduktion till den svenska e-handelsmarknaden. Vidare för vi 

en diskussion kring e-handelsföretagens returprocess och dess problematik. 

Diskussionen ligger sedan till grund för studiens syfte samt frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Samhället befinner sig i en pågående utveckling där digitaliseringen är grundpelaren 

och verkar som katalysatorn, möjliggöraren och motorn. Såväl människa som 

samhälle ges nya förutsättningar när digitaliseringen utvecklas i rasande takt 

(digitaliseringskommissionen.sea).  

  

Utvecklingen har pågått länge men nu står vi inför språng som 

kommer förändra nästan allting; vad vi gör, hur vi gör det och vad 

som går att göra. (digitaliseringskommissionen.sea, sid. 2) 

  

Den ökade digitaliseringen har försatt den svenska handeln i en radikal 

förändringsfas. Varans väg från producent till slutkonsument, kommunikationen med 

kunderna, de anställdas vardag och arbetsmiljö är bara några få exempel som 

påverkas av den starka utveckling som sker just nu. Vidare kan digitaliseringen inom 

detaljhandeln leda till att produkter och tjänster, som tidigare varit analoga, 

transformeras till digitala. Ett exempel på detta är e-handeln som är en utveckling av 

den fysiska butiken (handelsradet.nu; Sundström & Ericsson, 2015). 

Digitaliseringens utveckling är en av anledningarna till den starka tillväxten inom e-

handel. Mer avancerade och attraktiva virtuella miljöer i form av webbplatser och 

appar skapar hög grad tillgänglighet, vilket gör att konsumenterna kan genomföra 

köp dygnet runt (e-barometern, 2015). 

  

Under 2005 omsatte de svenska detaljhandelsföretagen inom e-handel nio 

miljarder kronor. Omsättningen har sedan dess ökat markant och uppgår 2015 till 50 

miljarder kronor, vilket ökade den totala e-handelsförsäljningen med 19 procent 

under 2015. Detta resulterade i den starkaste tillväxten av e-handelförsäljningen 

sedan finanskrisen 2007-2008 (e-barometern, 2015). 
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De mest framgångsrika företagen inom e-handel finns inom segmenten; böcker 

och media, hemelektronik samt mode. Motiven bakom den ökande tillväxten av e-

handel är dess enkelhet och tillgänglighet då konsumenter, som tidigare nämnts, kan 

handla under dygnets samtliga timmar. Detta 

beskriver Mukhopadhyay och Setoputro (2004) som en stor fördel 

för konsumenterna. En annan framgångsfaktor är e-handelsföretagens förmåga att 

hålla lägre priser (e-barometern, 2015). 

  

I dag står individen i fokus på ett annat sätt än tidigare då användarens individuella 

behov, önskemål och krav, utformar dagens varor och tjänster 

(digitaliseringskommissionen.seb). Sundström och Ericsson (2015) menar att 

konsumenternas krav gällande logistiken vid distanshandel har blivit en viktig fråga, 

inte minst för e-handelsföretagen som via goda returvillkor kan vinna 

marknadsandelar genom ökad konkurrenskraft (Hjort, 2013). För den generella 

konsumenten kan ett företags returpolicy vara en avgörande faktor för 

köpbeslut. Saknas tydlig information gällande returprocessen kan en viss osäkerhet 

uppstå hos konsumenten, vilket kan ligga till grund för att köpet ej 

genomförs (Mukhopadhyay & Setoputro, 2004; e-barometern, 2015). 

 

Enligt e-barometern (2015) tycker 84 % av konsumenterna som handlat via ett e-

handelsföretag att det är viktigt med fria returer medan 92 % av konsumenterna 

anger att det är viktigt med tydlig information om e-handelsföretagens returrutiner. 

40 % av konsumenterna som handlat via e-handelsföretag tycker att returprocessen, 

paketera och lämna in varorna som ska returneras till postombud är omständlig. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Konsumenter inom e-handel önskar enkla, smidiga och fria returer (e-barometern, 

2015). Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har 

konsumenter alltid 14 dagar ångerrätt vid distansköp. Detta innebär att returfrågan 

alltid kommer vara aktuell för e-handelsföretag så länge lagen 

kvarstår (konsumentverket.se).  

 

För konsumenten är den viktigaste fördelen möjligheten att på ett enkelt sätt 

returnera produkten om den inte uppfyller dennes förväntningar då konsumenten 
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saknar möjligheten att få känna, se och prova produkten innan de beslutar sig för köp 

via e-handel. Det finns emellertid fler orsaker till att returer uppstår, vilket kan vara 

brister i kvalitet, defekta varor vid leverans eller felaktiga köp. Därför är utformandet 

av e-handelsföretagens returprocess en viktig faktor ur konsumentsynpunkt och för 

respektive företag för att vara konkurrenskraftig på marknaden (Mukhopadhyay & 

Setoputro, 2004; Anderson & Hansen, 2009; Chopra & Meindl, 2007). För företagen 

leder de olika returorsakerna till en svag förståelse gällande konsumenternas 

köpbeteende hos e-handelsföretagen då det är svårt att förutse vilka typer av orsaker 

som ligger till grund för returer (Hjort, 2013).  

 

Returprocessen är en mer kostsamprocess för  ett e-handelsföretag än för en fysisk 

butik. Orsaken är att varan från e-handelsföretaget oftast levereras från ett 

centrallager, vilket skiljer sig från försäljning i en fysisk butik. Vid en eventuell 

returprocess är det förhållandevis enkelt att returnera en vara i en fysisk butik, till 

skillnad från returer inom e-handeln där transportkostnader, värdeminskning samt en 

längre ledtid uppstår (Chopra & Meindl, 2007). 

 

Enligt Rogers et al. (2001) är ett vanligt problem hos e-handelsföretag att de inte ser 

returprocessen från konsument till e-handelsföretag som en viktig del i 

verksamheten, vilket leder till att hänsyn inte tas till att skapa en effektiv 

returprocess. För e-handelsföretagen anses returerna som ett onödigt ont då det är 

kostsamt och utgör en risk för att missnöje ska uppstå hos konsumenten (Stock et al., 

2006). Enligt Hjort (2013) finns ingen generell strategi gällande returhantering som 

passar alla e-handelsföretag. Hjort menar vidare att nyckelpersoner inom företagen 

bör skapa en djupare förståelse för konsumenternas köpbeteende, samt utforma 

specialiserade returprocesser utefter befintliga och eventuellt nya kundsegment för 

att skapa en framgångsrik returprocess. Hjort (2013) säger att; 

 

20-50 % av alla varor som köps via e-handel returneras. Men få 

företag har system eller processer för att hantera returnerade varor 

på ett kostnadseffektivt sätt, vilket oftast är målet. Företagen vet ofta 

inte vad returerna kostar dem eller vad är returorsaken är innan de 

öppnar retursändningen på lagret och då kan det vara för sent att 
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vara kostnadseffektiv. (Hjort, 2013 hämtad från 

www.mynewsdesk.com) 

 

Heminredning och möbler är ett segment som är en av uppstickarna inom 

detaljhandeln via e-handel under år 2015. Då detta segment är under en kraftig 

tillväxt är det viktigt att utveckla snabba och pålitliga logistiklösningar för bland 

annat stora skrymmande produkter (e-barometern, 2015). Därför vore det intressant 

att kartlägga hur e-handelsföretag inom segmentet heminredning och möbler arbetar 

med dess returprocess. 

 

Vad har e-handelsföretag inom heminredning och möbler att vinna av en väl 

utformad returprocess? Genom att skapa en effektiv returprocess kan företagen vinna 

många fördelar då denna process kan leda till att konsumenterna erbjuds en bättre 

service och företaget tar över mer marknadsandelar då det blir konkurrenskraftigt 

vilket leder till en ökad försäljning (Hjort, 2013; Rogers et al., 2002). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att bidra till kunskapen om hur svenska e-handelsföretag inom 

heminredning och möbler i deras returprocess arbetar med avvägningen mellan 

kundnöjdhet och kostnadseffektivitet. 

 

1.3.1 Frågeställningar 

För att uppfylla detta syfte kommer vi besvara följande frågor: 

• Hur ser returvillkoren ut för svenska e-handelsföretag inom segmentet 

heminredning och möbler jämfört med andra segment inom e-handel? 

• Hur hanterar svenska e-handelsföretag inom heminredning och möbler 

returprocessen i sin affärsidé? 

• Hur kan en kostnadseffektiv modell ut som beaktar kundnöjdhet på lång 

respektive kort sikt? 
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2 Metod 

 
Följande kapitel börjar med en beskrivning om vår förförståelse kring ämnet. Sedan 

presenteras och motiveras de metodval vi har valt för att uppfylla studiens syfte.  

Vidare presenteras hur vi gått tillväga vid insamlingen av det empiriska materialet.  

 

2.1 Förförståelse 

De tankar, intryck och känslor forskaren besitter sedan tidigare bidrar till ökad 

förståelse vid tolkning av forskningsobjektet och benämns som förförståelse (Patel & 

Davidson, 2011). Enligt Gummesson (2000) är de personliga erfarenheterna en vital 

del i insamlingen och analyseringen av information. För att forskare med en 

förförståelse ska kunna genera nya teorier, modeller och koncept krävs det att de 

visar en teoretisk känslighet samt är öppen för att ändra sin världsbild om 

verkligheten kräver detta. När en forskare har en förförståelse finns det en risk att 

forskaren skapar sig en selektiv perception. En selektiv perception innebär att en 

individ har en benägenhet att endast uppfatta valda delar av verkligheten, vilket kan 

begränsa forskarens synsätt gällande olika fenomen. För att minska risken för detta är 

det viktigt att forskaren tar hjälp av bland annat teorier och modeller för att avgöra 

vad som ska studeras och vad som ska uteslutas. Vid en förförståelse finns risken att 

författaren tror att den har valt ett ämne som är av allmänt intresse och sedan tror att 

man har observerat allt som krävs (Gummesson, 2000). 

 

Vi har via handel, arbetslivserfarenhet och ett intresse för e-handel kommit i kontakt 

med ämnet returer sedan tidigare, vilket skapat en viss förförståelse. Vi har själva 

upplevt komplicerade returer som legat till grund för missnöje. Förförståelsen har 

legat till grund för det valda forskningsområdet och vi är medvetna om att den kan ha 

påverkat utformning och innehåll i studien, men vi har strävat efter att vara så 

öppensinnade och mottagliga för nya perspektiv som möjligt. Förförståelse 

inkluderar forskarens personliga erfarenheter som ett viktigt element i processen att 

samla in och analysera information. Förförståelsen är av primär karaktär då vi har 

arbetserfarenhet inom e-handel och detaljhandeln, vilket givit oss personliga 

erfarenheter. Detta medför dock en risk att vi stängt ute vissa delar av verkligheten 

och därmed gått miste om andra synsätt gällande returprocessen. För att minska 
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risken för detta har vi studerat tidigare forskning för att avgöra vad som ska studeras 

och inte. 

 

2.2 Abduktion som metodansats 

En forskningsfråga kan angripas utifrån tre olika arbetssätt: deduktion, 

induktion eller en kombination av dessa, abduktion. Det val forskaren gör gällande 

arbetssätt kommer att prägla relationen mellan teori och empiri (Olsson & Sörensen, 

2011; Patel & Davidson, 2011). Enligt Olsson och Sörensen (2011) ökas kunskapen 

vid en deduktiv ansats genom tidigare teoretiska förutsättningar, det vill säga att 

forskaren utgår ifrån teorin för att formulera hypoteser för att sedan pröva dessa mot 

den insamlade empirin. Den induktiva ansatsen bygger på att forskaren genererar 

teorier utifrån den insamlade empirin (Patel & Davidson, 2011). 

 

Enligt den abduktiva ansatsen växlar forskaren mellan den deduktiva och induktiva 

ansatsen (Ahrne et al., 2015). Vid valet av en abduktiv ansats används en induktiv 

utformning som ett fösta steg då forskarna formulerar ett förslag till en teoretisk 

djupstruktur genom att formulera ett hypotetiskt mönster utifrån ett enskilt fall. 

Dessa hypoteser kommer följaktligen att prövas för att sedan förkastas eller bekräftas 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Enligt Patel och Davidson (2011) startar ingen forskning ifrån ett neutralt läge då alla 

forskare är färgade av tidigare forskning och erfarenheter. Risken med en abduktiv 

metod är att studieobjektet väljs undermedvetet utifrån forskarens tidigare 

erfarenheter samt att en hypotetisk teori utformas utan att alternativa tolkningar tas i 

beaktning. Den hypotetiska teorin kan vid denna metod verifieras i abduktionens 

deduktiva fas i de fall forskaren inte är vidsynt. 

 

Utifrån vår förförståelse gällande returprocessen föddes tanken och intresset till 

studiens syfte. Till följd av detta läste vi in oss på ämnet genom att studera 

vetenskapliga tidskrifter och teorier, vilka bekräftade problematiken gällande 

returprocessen. Härifrån arbetade vi utifrån en deduktiv ansats. För att besvara 

uppsatsens första frågeställning genomförde vi initialt en empirisk datainsamling 

gällande returvillkor för respektive e-handelsföretag inom valda segment. Detta för 

att öka vår kunskap samt ge läsaren en förståelse för hur returvillkoren inom 
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heminredning och möbler ser ut i dagsläget, innan vi presenterar avvägningen mellan 

kundnöjdhet och kostnadseffektivitet gällande returprocessen hos e-handelsföretag 

inom segmentet heminredning och möbler. Denna data samlades in via 

dokumentstudie av företagens hemsidor. För att inte påverkas och styras i 

insamlingen bortsåg vi från den tidigare forskningen. Denna del av uppsatsen 

präglades av ett induktivt arbetssätt. Vidare låg den insamlade empirin från e-

handelsföretagens hemsidorna till grund för resterande forskningsfrågor samt syfte. 

Vidare formulerades en teoretisk referensram och utifrån den lades grunden för 

resterande insamling av empiri som sedan blev grunden till analysen för att svara på 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

2.3 En kvalitativ forskningsstrategi 

Vid utformningen av en studie står forskaren inför frågan om vilken slags 

information som ska samlas in. Den information forskaren önskar få kännedom om 

ligger sedan till grund för om forskningsstrategin blir kvalitativ eller kvantitativ 

(Jacobsen, 2002; Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Bryman och Bell (2013) 

definieras en kvalitativ metod som en strategi där fokus ligger på ord istället för 

på siffror vid insamlingen av data, som vid en kvantitativ strategi. Intresset i en 

kvalitativ studie är att via analys skapa en förståelse för vad människor gör och 

varför de gör det, menar Jacobsen (2002). Den kvalitativa metoden är en öppen och 

tolkande metod där nyckelordet för denna är relevans. Forskaren strävar efter att inte 

styra den data som samlas in då datainsamlingen är av hög relevans för 

respondenten. Först när den insamlade data strukturerats, kategoriserats och blivit 

uppdelad i variabler som sammanbinds med varandra är den av värde för forskaren 

(Jacobsen, 2002). Denna ansats får ofta en hög intern giltighet då metoden lägger 

vikt vid nyanser, detaljer och det unika hos varje respondent. Den information som 

forskaren samlar in avgörs av de situationer som forskaren observerar eller de 

människor de intervjuar. Respondenternas tolkning av den sociala verkligheten är av 

stor betydelse för forskaren då den utgör vad Jacobsen (2002) definierar som den 

korrekta förståelsen. 

 

Vid användandet av en kvalitativ metod finns risken att generaliseringsproblem 

uppstår. Detta då forskaren ofta måste nöja sig med få respondenter eftersom 

metodvalet är resurskrävande. Som en följd av detta blir representativen hos 
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respondenterna ett problem (Jacobsen, 2002). Bryman och Bell (2015) beskriver att 

generaliseringsproblemet även påverkas av att den kvalitativa forskningen är 

subjektiv och att den påverkas av forskarens egna uppfattningar om vad som är 

betydelsefullt för studien. Detta skiljer sig från den kvantitativa metoden där tydliga 

kopplingar till teorin ligger till grund för analys, vilket gör den kvalitativa metoden 

svårare att replikera. Dessa generaliseringsproblem kan göra det problematiskt att 

applicera studieresultatet och den framtagna modellen på andra miljöer då den 

insamlade empirin samlats in från få företag. Vi kan med andra ord inte dra 

slutsatsen att resultatet passar för alla e-handelsföretag inom segmentet heminredning 

och möbler. 

 

Den kvalitativa metoden är bäst lämpad till denna studie genom att det tolkande 

synsättet blir mer naturligt då syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse 

för returprocessen inom svenska e-handelsföretag. Studiens data har samlats in 

genom dokumentstudie och kvalitativa intervjuer. För att besvara vår första 

forskningsfråga, kartlägga hur returprocessen för segmentet heminredning och 

möbler skiljer sig mot resterande segment, anser vi att en studie av e-

handelsföretagens hemsidor är mest lämpligt. Kvalitativa intervjuer anser vi lämpa 

sig bäst för studiens syfte då kvantiteten av nyckelpersoner inom ämnet är få. 

Intervjuerna har givit oss information om hur respondenterna upplever och tolkar 

verkligheten gällande returprocessen, som i nästa steg användes för att besvara 

studiens syfte. Genom detta har viktiga perspektiv inom returprocessen beaktats, 

vilka låg till grund för analys och diskussion.  

 

2.3.1 Fallstudie 

Upplägget av en studie är en viktig faktor då den får konsekvenser för studiens 

validitet och har stor betydelse för studiens reliabilitet, vilken är mest användbar 

inom kvantitativ forskning. Validitet uppnås när det finns en överenstämmelse 

mellan verklighet och tolkning genom att rätt faktorer mäts relaterat till studiens 

problemformulering (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Forskarna kan vid valet av studiens upplägg välja mellan en extensiv eller en intensiv 

uppläggning. Den första typen kännetecknas av att författarna opererar med ett stort 

urval enheter, till skillnad från den intensiva uppläggningen som istället fokuserar på 
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få enheter. Genom den intensiva uppläggningen går författarna på djupet för att få en 

så fullständig bild som möjligt av en händelse, situation eller ett fenomen. Detta 

förutsätter dock att forskaren inkluderar så många variabler som möjligt då alla 

nyanser och detaljer måste framgå i studien. Vid tillämpning av en intensiv 

utformning kan fallstudier genomföras för att få grepp om interaktionen mellan en 

specifik kontext och ett fenomen (Jacobsen, 2002). Enligt Patel och Davidson (2011) 

utförs en fallstudie på en mindre avgränsad grupp. Forskningsmetoden leder till en 

mer detaljerad och ingående förståelse av ett eller fåtal fall i syfte att jämföra 

(Bryman & Bell, 2013). Vid tillämpning av fallstudier studerar forskaren vad som 

händer under verkliga förhållanden och får en ingående kunskap om själva förloppet. 

Forskaren vet vid tillämplig av denna forskningsmetod att en företeelse finns, att en 

viss verksamhet eller process fungerar (Wallén, 2005). Ejvegård (2009) menar vidare 

att denna forskningsdesign beskriver och representerar verkligheten. En nackdel är 

dock att forskaren inte kan garantera att det som studerats förekommer i andra 

organisationer eller om förutsättningarna är detsamma (Wallén, 2005). 

 

För att få en korrekt och fullständig bild av returprocessen, med hög validitet och 

reliabilitet, valde vi att angripa studien med en intensiv uppläggning genom en 

fallstudie. Vi kände sedan tidigare till att viss problematik förelåg angående 

returprocessen inom e-handelsföretag. Fallstudien gav oss en helhetsbild och djupare 

förståelse gällande returprocessen inom segmentet heminredning och möbler då vi 

fokuserade på fåtal respondenter med gedigen kunskap. Denna förståelse ligger 

sedan till grund för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Då vi endast 

belyser ett fåtal företag inom heminredning och möbler är vi medvetna om att det 

föreligger en risk att modellen inte passar vissa företag inom och utanför segmentet.  

 

2.4 Datainsamling 

För att erhålla data och information kan forskaren tillämpa olika typer av metoder. I 

de fall forskaren samlar in data på egen hand benämns informationen primärdata. 

Sker datainsamlingen istället via tidigare insamlad information, det vill säga inte 

direkt från källan, benämns den sekundärdata (Jacobsen, 2002).  
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2.4.1 Urval 

I ett urval ska författarna redogöra för hur många intervjuer som gjorts samt hur 

författarna till studien tänkte i valet med intervjurespondenterna. Vi har utgått ifrån 

ett bekvämlighetsurval vilket är ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga att valet av 

företagen och respondenterna inte har påverkats av slumpen (Bryman och Bell, 

2015).  

 

Till denna studie har vi samlat data in på två olika sätt. För att få svar på studiens 

första forskningsfråga, jämföra segmentet heminredning och möbler returprocess mot 

andra segments returprocess, har vi genom respektive e-handelsföretags hemsida 

samlat in data gällande villkor för returprocessen. Vidare styrde vi urvalet då vi sökte 

företag som verkade både som fysisk butik och inom e-handel men även de som 

enbart var e-handelsföretag. De företag som ligger till grund för denna 

forskningsfråga är de vi anser är starka aktörer inom dess segment då det är mest 

synliga över webben. För att eliminera risken för misstolkning gällande ett e-

handelsföretags returprocess har all information som kan tänkas relevant för en 

returprocess noggrant granskats, detta för att inte gå miste om viktig information. 

 

Segmenten som valdes var; heminredning och möbler, hemelektronik, sport och 

fritid samt mode och kläder. Hemelektronik valde vi för att segmentet präglas av de 

starkare aktörerna på e-handelsmarknaden. Heminredning och möbler tillhör de 

segmenten med stark tillväxt under 2015. Sport och fritid hade inte en lika stark 

tillväxt under året. Mode och kläder är det segment som är mest utvecklat inom den 

svenska e-handeln. Dessa val har lett till en variation av segment med olika stora 

marknadsandelar inom den svenska e-handelsmarknaden (e-barometern, 2015).  

 
Tabell 1: Översikt över källor till dokumentstudie 

Heminredning och 
möbler	 Hemelektronik	 Sport och fritid	 Mode och kläder	
 	  	  	  	
Royal Design Group 	 Mediamarkt	 Outnorth	 H&M	
Furniturebox	 NetonNet 	 Addnature	 Nelly	
Design Online	 Cdon	 Sportamore	 Stayhard	
Jotex	 Siba	 Länna Sport	 Gina	
Cervera	 Elgiganten.se	 Intersport	 Ellos	
Svenssons i Lammhult	  	 Stadium	  	
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För att besvara resterande forskningsfrågor samt studiens syfte har vi genomfört två 

stycken fallstudier. Primärdata har samlats in via noggrann observation av respektive 

fallföretags hemsida och genom kvalitativa intervjuer. Fallföretagen valdes ut efter 

kriterierna; svenska e-handelsföretag inom segmentet heminredning och möbler. 

 

Via e-mailkontakt med kundtjänst på företag X kom vi i kontakt med företagets 

nyckelperson gällande returprocessen. Hos fallföretaget Jotex skapades den initiala 

kontakten telefonledes med kundtjänst som via flertalet samtal med insatta inom 

returprocessen ledde fram till den kontaktperson som representerar företagets 

nyckelperson inom returprocessen. Med nyckelperson inom returprocessen avser vi 

en anställd inom förteget som har en bred kompetens inom returprocessen ur ett 

ekonomiskt-perspektiv, logistiskperspektiv och konsumentperspektiv. Då vi endast 

intervjuade en respondent per respektive företag är vi medvetna om att det finns en 

risk om att de svar vi erhöll är begränsade till deras uppfattning, vilket kan ha lett till 

att vi gått miste om synvinklar från andra perspektiv. Anledningen till att endast en 

respondent per företag intervjuades beror på att nyckelperonerna ansåg sig ha så pass 

god kännedom kring returprocessen och kunde därför beskriva returprocessen utifrån 

flera synvinklar. 

2.4.2 Primärdata 

Data som forskaren samlar in direkt från källan via exempelvis intervjuer, enkäter 

eller observationer benämns primärdata. Fördelen med primärdata är att den samlas 

in för första gången, vilket gör att forskaren själv har möjlighet att styra över och 

utforma undersökningsprocessen. Detta leder dock till en mer tids- och 

resurskrävande process till skillnad från användandet av sekundärdata (Jacobsen, 

2002; Eliasson, 2013). 

 

Sekundärdata är den andra typen av datainsamlingsmetod, vilken bygger på 

information som någon annan än forskaren själv förvärvat från källan. Fördelen med 

denna metod är att den är mindre tids- och resurskrävande. Jacobsen et al. (2002) 

beskriver att denna data oftast samlats in för ett annat syfte, vilket ställer högre krav 

på granskning av källor. Ejvegård (2009) menar dock att forskaren bör kunna lita på 

sekundärkällor som exempelvis doktorsavhandlingar och uppsatser i vetenskapliga 

tidskrifter då dessa ska ha granskats. Ejvegård (2009) förklarar vidare att 
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felaktigheter i exempelvis uppslagsverk förekommer och kan vara svåra att bekämpa. 

Studien grundar sig på primärdata.  

 

2.4.2.1 Dokumentstudie 

Insamling av data kan ske genom en dokumentundersökning, vilket innebär att 

forskaren tar del av exempelvis officiella handlingar, ljud-dokument, "kortlivade" 

dokument och litteratur för insamlandet av data. Med "kortlivade" dokument innebär 

det att forskaren samlar in eller avbildar exempelvis tidningar, broschyrer och 

information från Internet (Patel & Davidson, 2011; Fejes & Thornberg, 2015). För att 

besvara frågeställningar gällande faktiska förhållanden kan forskaren samla in 

information från Internet. Forskaren bör då säkerställa att dokumentet, informationen 

från Internet, är sannolikt genom att identifiera när, var och varför det upprättats. 

Vidare bör forskaren även ta reda på om dokumentet är äkta eller ej (Patel & 

Davidson, 2011). 

 

För att besvara vår första forskningsfråga, jämföra returprocessen för segmentet 

heminredning och möbler med andra segment inom e-handel, har vi via 

dokumentstudie av e-handelsföretagens hemsidor identifierat vad e-handelsföretagen 

kommunicerar för villkor ut mot konsument. Vi anser att sannolikheten att 

hemsidorna skulle vara förfalskade är låg och bedömer därför de som säkra källor för 

insamlandet av data. 

 

2.4.2.2 Kvalitativa intervjuer 

För att samla in primärdata kan forskaren använda sig av intervjuer. En intervju 

syftar till att samla in information om andras berättelser och förståelse, och görs via 

samtal mellan intervjuaren och respondenten (Widerberg, 2002). Patel och Davidson 

(2011) menar att en intervju vanligtvis sker via personligt möte, men nämner 

telefonsamtal som en annan möjlighet för att genomföra en intervju. Ett personligt 

möte är ofta mer tidskrävande då själva intervjun tenderar att ta längre tid samt 

kräver viss planering av när, var och hur intervjun ska genomföras. Telefonintervjun 

reducerar kostnader men resulterar ofta i att forskaren går miste om känslig 

information som lättare utvinns av personlig kontakt (Jacobsen, 2002). Inom den 

kvalitativa forskningen är intervju den mest använda metoden, vilket till stor del 

grundar sig i dess flexibilitet (Bryman & Bell, 2011). Fördelen med kvalitativa 
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intervjuer är att de kan resultera i en fördjupad bild av allmänna företeelser för 

forskaren (Patel & Davidson, 2011). Den kvalitativa undersökningen kännetecknas 

ofta av en lågt strukturerad intervju, vilket är typiskt för ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Till skillnad från strukturerade intervjuer, vilka bygger 

på fasta frågor som ställs i en förbestämd ordning, använder sig forskaren vid 

ostrukturerad intervju endast av stödord. Detta leder till att den ostrukturerade 

intervjun kan liknas vid ett vanligt samtal där respondenten ges stor frihet att utforma 

svaren tack vare en öppen dialog. Den andra typen, semistrukturerad intervju, bygger 

på specifika teman eller öppna frågor som ska beröras. Signifikant för denna typen är 

att frågorna inte behöver följa en viss ordning, vilket bidrar till en flexibilitet likt för 

den ostrukturerade intervjun (Bryman & Bell, 2011; Patel & Davidson, 2011). 

Fördelen med en semistrukturerad intervju är att analysen av data blir mindre 

resurskrävande än för den helt ostrukturerade intervjun. Svårigheten med kvalitativa 

intervjuer är att de oftast påverkas av faktorer som exempelvis kön, ålder och etnisk 

tillhörighet (Patel & Davidson, 2011).  

 

Genomförandet av intervjuerna har präglats av ett semistrukturerat arbetssätt. Utifrån 

studiens syfte har vi utformat en intervjuguide (bilaga 1) som ett stöd till oss under 

intervjutillfället. Detta för att försäkra oss om alla relevanta frågeställningar och 

ämnen beaktades. För att öka validiteten i vår intervjuguide har den utformats i 

samband med att vi studerat tidigare forskning för att skapa oss en djupare kunskap 

inom ämnet. Vid intervjutillfällena lät vi respondenterna svara fritt vilket ledde till 

följdfrågor som ej inkluderas i intervjuguiden. De båda intervjuerna skedde över 

telefon, på grund av geografiska skäl, och pågick under 30-45 minuter. Då vi har en 

förförståelse till studiens syfte var det viktigt för oss att vara så öppna som möjligt 

för att på ett sånt opartiskt sätt ta del av respondenternas verklighet av 

returprocessen. Detta betraktades genom att vi gjorde noggranna anteckningar vid 

intervjutillfället samt spelade in samtalet för att kunna gå tillbaka och tolka att vi 

uppfattat rätt. För att säkerställa kvalitén på inspelningen användes två mobiler för 

inspelning under intervjutillfällena. Efter vardera intervju transkriberades samtalet 

för att säkerställa att vi uppfattat respondenterna korrekt. För att stärka validiteten i 

den insamlade empirin från intervjuerna har vi valt att genomföra en 

uppgiftslämnarvalidering, vilket innebär att den undersökta respondenten ges tillfälle 

att granska rapporten för att säkerställa dess sanningsgrad (Jacobsen, 2002). Vi har 
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valt skicka ut sammanställningen av respektive intervju till respondenterna och bett 

om återkoppling får att försäkra oss om att vi tolkat svaren korrekt. En förutsättning 

för detta är att uppgiftslämnarna regerar aktivt då en längre svarstid riskerar resultera 

i att respondenten ändrar uppfattning gällande frågan. Vi beaktade denna risk genom 

att begära snabba svar gällande eventuella felaktigheter (Jacobsen, 2002). 

 

2.5 Konstruktion av teoretisk referensram  

Då studiens syfte är att bidra till kunskapen om hur svenska e-handelsföretag arbetar 

med avvägningen mellan kostnadseffektivitet och kundnöjdhet i returprocessen har 

tidigare forskning studerats. Studiens inledning och problemdiskussion grundar sig 

på vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter, litteratur samt en nyhetsartikel. Vi 

är medvetna om att nyhetsartikeln inte blivit vetenskapligt granskad, därför var vi 

noga med att kritiskt granska denna genom att jämföra med liknande data från 

vetenskapliga artiklar. Valet att tillåta denna referens i studien grundar sig på viljan 

att tillföra aktualitet till studien samt att nyhetsartikel bidrar till en större förståelse 

för problematiken inom e-handelsföretagens returprocess. Studiens teoretiska 

referensram bygger på teorier från vetenskapliga artiklar, avhandlingar och litteratur 

gällande begreppen returlogistik, kundnöjdhet samt kostnadseffektivitet. Dessa har 

samlats in via databaserna One Search, Linnéuniversitet och Google Schoolar. Den 

litteratur som använts har funnits på Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar. 

  



  
 

15 

3 Tidigare forskning 

 
För att beskriva och öka förståelsen för returprocessen inleder vi kapitlet med 

tidigare forskning om returer ur dess konsumentensperspektiv för att sedan öka 

förståelsen för returer ur ett företagsperspektiv. 

 

3.1 Returer ur kundens perspektiv 

Söderlund (1997) menar att konsumenttillfredsställelse uppkommer genom ett 

mentalt tillstånd hos konsumenten som baseras på den erfarenhet konsumenten har 

ifrån tidigare kontakt med en återförsäljare. Leverantörens uppfattning om 

verkligheten stämmer inte alltid överens med den enskilda konsumentens bild av 

vekligheten. 

 

Konsumentens förväntningar före ett köpbeslut tillsammans med deras bedömning av 

resultatet efter köp är de två faktorer som enligt Söderlund (1997) förklarar nivån på 

konsumentens tillfredställelse. Det innebär att konsumenttillfredställelsen blir låg om 

förväntningarna innan köpet inte överträffas av resultatet efter köpet, eller tvärt om. 

Företagen kan medvetet minska kundens förväntningar innan köpbeslutet så att 

konsumenten gör sin värdering från en låg förväntningsnivå. Ett annat alternativ är 

att inte lova konsumenten för mycket i förväg då risken finns att återförsäljaren inte 

lyckas överträffa konsumentens förväntningar (Söderlund, 1997).  

 

Innan ett eventuellt köpbeslut uppstår en viss osäkerhet hos 

konsumenten. Osäkerheten grundar sig i flertalet faktorer, exempelvis okunskap om 

produkten, osäkerhet i om produkten uppfyller konsumentens behov samt ovetande 

om produktens kvalité. Konsumentens osäkerhet ökar desto mindre kunskap 

konsumenten innehar om produkten samt ju högre värdet på produkten är 

(Mukhopadhyay & Setoputro, 2004; Haimen & Mc Williams, 2001). Inom e-handel 

är nackdelen att en konsument inte har möjlighet att inspektera produkten i 

verkligheten, vilket är en faktor som leder till att osäkerhet uppstår hos konsumenten 

innan ett köpbeslut tas. En konsuments osäkerhet gällande en produkt innan köp kan 

reduceras genom att e-handelsföretaget tillåter produktbetyg och produktrecensioner 
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på hemsidan ifrån en tredjepartskälla, tillexempel tidigare konsumenters upplevelse 

av en produkt (Weathers et al., 2007). 

 

Money-back guarantees (MBG) är en effektiv metod för att minska konsumentens 

osäkerhet innan köpbeslut tas samt för att öka kundnöjdheten. MBG innebär att 

konsumenten erbjuds att returnera produkter som inte möter dess förväntningar mot 

en del- eller fullåterbetalning. På detta sätt får konsumenten en försäkran mot 

potentiellt missnöje och återförsäljaren associeras med en bra kundlojalitet (Akcay et 

al., 2013; Haimen & Mc Williams, 2001). En återförsäljares garantier kan tas form 

inom tre olika dimensioner; returkostanden, returens tidsfrist samt returvillkoren. Ett 

generöst MBG-erbjudande från återförsäljare signalerar ut till konsument att 

produkten innehar en hög kvalité, vilket leder till en ökning av konsumentens 

produktinformation. Detta grundar sig i att återförsäljaren är medveten om att 

kvalitén på produkten är hög och att sannolikheten är låg för returer och 

returkostnader (Akcay et al., 2013).  

 

Vid utformandet av en returpolicy ur kundlojalitetsperspektiv är balansen mellan en 

liberal och restriktiv returprocess viktig. E-handelsföretagens andel konsumenter 

skulle minska om företagen inte erbjuder en god returpolicy då konsumenten inte har 

tillgång till att se och prova varan fysiskt, vilket leder till en ökad osäkerhet hos 

konsumenten (The Economist, 2013, 21; Peck & Childers, 2003). Erbjuder e-

handelsföretagen en enkel och liberal returpolicy finns risken att konsumenter 

beställer hem en produkt, använder den och sedan returnerar den använda produkten 

och erhåller full återbetalning från e-handelsföretaget (The Economist, 2013; Griffis 

et al., 2012). 

 

En returprocess kan enligt Griffis et al. (2012) ses som en möjlighet att skapa mer 

lojala och gladare kunder. En effektiv returprocess bidrar till ökad kundlojalitet 

vilket leder till ökad försäljning då det är vanligt förekommande att konsumenten 

återkommer vid nästa köp. Dessutom kan ett e-handelsföretag öka sin kundlojalitet 

om de uppmuntrar konsumentens intention till att returnera istället för att inte göra 

det. En viktig faktor för hög kundlojalitet enligt konsumenten är att snabbt få 

information från e-handelsföretaget om när återbetalningen är gjord. Då återbetalning 

ofta sker genom en tredjepart är det svårt för e-handelsföretaget att veta exakt när 
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återbetalningen görs men att meddela konsument att återbetalningen är ur e-

handelsföretagets händer bidrar till att konsumenten blir nöjd. En returprocess som 

upplevs bra av en konsument kan leda till att konsumenten väljer att genomföra ett 

annat köp av en vara från företaget, detta leder till att konsumenten vågar köpa andra 

varor som den inte annars hade haft i åtanke. En enkel åtgärd för ledningen är att 

implementera en funktion som tillåter konsumenter att kommentera returprocessen 

på e-handelsföretagets hemsida som andra konsumenter kan ta del av. Detta leder till 

att nya konsumenter får insikt i e-handelsföretagets returprocess och därför minskar 

osäkerheten inför ett köp (Griffis et al., 2012). 

 

Information om returprocessen, så som returvillkor och återbetalning, ska vara 

tydligt och lätt tillgängligt angivet på hemsidan då denna information utgör en viktig 

del för konsumenten innan köpbeslut tas om konsumenten i ett senare skede ångrar 

sitt köpbeslut. Är informationen svag gällande returprocessen och returpolicyn kan 

konsumentens förtroende för e-handelsföretaget urholkas då konsumenten inte kan 

genomföra ett välgrundat köpbeslut på grund av bristande information (Collier & 

Bienstock, 2006). Uppstår det en retur från konsument på grund av att e-

handelsföretaget gjort fel, tillexempel skickat fel vara till konsument, ska information 

om detta tydligt framgå. E-handelsföretagen ska på deras hemsidor tydligt redogör 

att konsumenten i detta fall inte står för returfrakten. I de fall en tredjepart är 

inblandad ska det vara e-handelsföretaget som sköter all kontakt med denna på grund 

av servicefelet (Collier & Bienstock, 2006). 

 

3.2 Returer ur företagets perspektiv 

En verksamhets vision ger en bild av i vilken riktning ett företag vill utvecklas samt 

vilken uppfattning konsumenterna ska skapa sig om verksamheten. Hur 

verksamheten ska utvecklas i förhållande till visionen framkommer i verksamhetens 

affärsidé, här ges även en bild på verksamhetens huvudsyfte och mål. En 

välutvecklad affärsidé ger svar på bland annat vilka kunder företaget vänder sig till, 

vilka varor eller tjänster som erbjuds samt hur verksamheten ska utvecklas i olika 

aspekter. I företagets strategi presenteras verksamhetens arbetsbeskrivning för hur 

företagets affärsidé ska uppnås. Företagets huvudmål bryts ner till delmål och 

handlingsplaner i verksamhetsplanen, här presenteras även riktlinjer för hur 

verksamhetens strategi ska formuleras (Ax et al., 2015). Av denna anledning vore det 
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intressant att diskutera respektive fallföretags returvillkor i relation till deras 

affärsidé. 

 

3.2.1 E-handelsstrategi 

Enligt Porter (2001) är en strategi en fråga om disciplin, ett starkt fokus ska ligga på 

lönsamhet och inte tillväxt. En strategi involverar konfigurationen av en 

skräddarsydd värdekedja, det vill säga uppsättningen av aktiviteter som krävs för att 

producera och leverera en produkt eller tjänst, som möjliggör för företaget att erbjuda 

ett unikt värde. Vid utformandet av en e-handelsstrategi bör företaget fokusera på att 

utveckla resurser som står till förfogande för att underlätta prestationen och 

bevarande av konkurrensfördelar i virtuella marknader (Torres et al., 2014). 

 

Enligt Huizingh (2010) behöver ledande befattningar inom ett e-handelsföretag 

guidning i deras stävan efter att uppnå effektivitet. Han menar vidare att frågan bland 

ledande befattningar om hur ett e-handelsföretag på bästa sätt kan exploatera sig på 

e-handelsmarknaden är vanligt förekommande. Huizingh (2010) presenterar två 

modeller som anses ligga tillgrund för skapandet av e-handelsstrategier. Modellerna 

bygger på att ledande befattningshavare ska kunna identifiera med dem sig ifrån 

tidigare erfarenheter för att kunna erbjuda konsumenterna förstklassiga kundvärden. 

The Customer Interaction Cycle är en av modellerna och är kund- och 

processorienterad. Denna fokuserar på hur en strategisk inriktning kan omvandla 

faktorer som leder till mervärde för nuvarande samt nya konsumenter. Vid 

tillämpning av denna strategi bör ledningen utgå ifrån konsumentens interaktion med 

företaget för att utifrån ett kundperspektiv öka tillväxten inom e-handelsföretaget 

(Huizingh, 2010). 

 

Enligt Torres et al. (2014) finns det tre vitala dimensioner som ett e-handelsföretag 

ska beakta vid skapandet av en lyckad strategi inom e-handel. Dessa tre modeller är 

marknadsföring, kostnadseffektivitet samt innovation. Differentiering via 

marknadsföring anses enligt Torres et al. (2014) som den tyngsta faktorn för att 

lyckas med en e-handelsstrategi. Detta då marknadsföringen utgör en stöttepelare för 

verksamhetens rykte samt konsumentens identifiering i varumärket. Detta stärks av 

Porter (1985) som menar att genom differentiering från verksamhetens konkurrenter 

kan konkurrensfördelar uppstå. Kostnadseffektivitet uppstår i e-handelsföretaget 
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genom reducering av transaktionskostnader, användning av tekniska lösningar för att 

samla in, hantera och analysera data samt verkställandet av skalfördelar (Torres et 

al., 2014). Skalfördelar innebär att genom ökad produktionsvolym kan produkten 

eller tjänsten bjudas ut till ett lägre pris då en större produktionsvolym leder till en 

lägre kostnad per enhet (ec.europ.eu). Enligt Torres et al. (2014) är reduceringen av 

transaktionskostnader den viktigaste faktorn för att uppnå kostnadseffektivitet. 

Transaktionskostnaderna definierar som kostnader som uppstår för att möjliggöra en 

affär mellan två parter det vill säga kostnaderna för det sökande, övervakande och 

upprätthållande. Vid differentiering inom innovation ligger fokus på att utveckla nya 

produkter och tjänster samt att förbättra existerande produkter och tjänster. Genom 

differentiering inom innovation krävs det att verksamheten har erfaren och utbildad 

personal som förädlar verksamhetens tekniska förmåga.  

 

3.2.2 Returer enligt supply chain management 

Globaliseringen, digitaliseringen och konsumenternas krav påverkar den 

internationella konkurrensbilden. Detta leder till att företagen tvingas ändra 

affärsprocesser för att hantera värdekedjan och logistiken på ett sätt som är 

kostnadseffektivt samt beaktar konsumenternas krav (Weele, 2012; Sandberg, 2015).  

 

Weele (2012) menar att supply chain management (SCM), styrning av 

försörjningskedjan, är ett av de viktigaste verktygen för att driva ett företag framåt. 

Definitionen av SCM varierar forskare emellan, men kan enligt Ericsson och Persson 

(1981) definieras som; "planering, utveckling, samordning, organisation, styrning 

och kontroll av materialflödet från råvaruleverantör till slutgiltig förbrukare". Denna 

definition är enligt Mattsson (2012) den mesta använda i Sverige. Försörjningskedjan 

består alltså inte enbart av leverantör eller tillverkare, utan även av transportörer, 

återförsäljare och konsumenten själv (Ericsson & Persson, 1981; Croxton et al., 

2001). För att styra och kontrollera försörjningskedjan lägger Croxton et al. (2001) 

vikt vid åtta nyckelprocesser. Dessa är: customer relationship management customer 

service management, demand management, order fulfillment, manufacturing flow 

management, supplier relationship management, product development and 

commercialization och returns management (RM). 
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Då denna studie innefattar fördjupning i företags returprocess kommer vi fokusera på 

den sistnämnda processen, returns management, för att förklara och analysera 

empirin.  

 

3.2.2.1 Returns management 

Returns management är av betydelse då en vara transporteras åt motsatt håll i 

försörjningskedjan. En väl utformad styrning och bra kontroll av denna process 

möjliggör returer från konsumenter att flyta effektivare genom försörjningskedjan 

tillbaka till företaget, vilket kan resultera i bättre lönsamhet och nöjdare kunder. 

Styrningen av RM grundar sig på aktiviteter som exempelvis avoidance, gatekeeping 

och positionering, vilka kan vara kritiska att genomföra då de kräver tid för 

utveckling och implementering (Rogers et al., 2002; Hjort, 2013). 

Rogers et al. (2002) menar att returer uppstår till följd av olika orsaker. De delar in 

de orsakerna i fem olika kategorier, vilka samtliga ställer olika krav på styrningen. 

Dessa är; consumer returns, marketing returns, asset returns, product recalls, 

environmental returns. Consumer returns, den största gruppen, innefattar de returer 

som uppstår när konsumenten skickar tillbaka varan till följd av att den ångrar sitt 

köp och det är denna typ av retur som uppsatsen handlar om (Rogers et al., 2002). 

 

3.2.2.2 Gatekeeping 

För att förhindra att oönskade returer, det vill säga sådana som inte är godkända 

enligt e-handelsföretagets returpolicy, passerar returflödet tillämpas gatekeeping. 

Detta utgör en form av säkerhetskontroll, vilken skyddar företaget mot förlorade 

intäkter till följd av felaktiga returer. Säkerhetskontrollen initieras från det att 

företaget blir varse om att en konsument vill returnera en vara. Vidare fortsätter 

processen när varan anlänt för granskning. En väl fungerande gatekeeping är en 

förutsättning för att undvika onödiga kostnader som uppstår vid hanterandet av 

felaktiga returer. Detta ställer krav på att företaget har tydliga riktlinjer för vad som 

gäller vid returer för såväl kund som internt (Rogers et al., 2002). En gatekeeper för 

e-handelsföretagen är att när en konsuments intention är returnera en produkt, lotsa 

konsumenten vidare till en förbindelselänk som kan reda ut konsumentens 

missförståelse gällande produktens funktionalitet (Kokkinaki et, al 2002). 
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3.2.2.3 Avoidance 

Avoidance bygger på att minimera antalet returer genom att sälja varan på ett visst 

sätt. Den här processen skiljer sig från gatekeeping då den syftar till förfarandet 

innan köpet. Ett företag kan arbeta med att motverka returer genom olika sätt, 

exempelvis genom bättre information om produkterna (Rogers et al., 2002). Enarsson 

(2006) menar att en möjliggörare för detta är utvecklingen av IT som har skapat nya 

sätt för företagen att presentera sina produkter på. Detta har reducerar den osäkerhet 

som föreligger hos konsumenten och leder till att kunder i större utsträckning 

beställer hem rätt varor. Ett annat sätt för att minimera returer är att ta reda på 

returorsaken och analysera vad som ligger till grund för den. I vissa fall kan det 

grunda sig på dålig kvalité, vilket kräver att e-handelsföretaget ställer högre krav på 

leverantören. En reducering av returer kan leda till bättre lönsamhet då personal- och 

logistikkostnader till följd av returen minskar (Rogers et al., 2002). 

 

En effektiv framåtlogistiklösning gällande leverans till konsument är en vital faktor 

till minskning av returer. Risken att konsumenten returnerar produkten ökar om 

leveranstiden för en beställning är för lång, detta speciellt gällande produkter som 

gåvor, impulsköp och färskvaror. För att proaktiv minska returer har ett hjälpverktyg 

utvecklats för att korsjämföra produkterna vid beställning, överensstämmer inte 

produkterna med varandra måste konsumenten bekräfta detta innan ordern slutförs. 

Tillexempel om en konsument beställer en färgskrivare och dess patroner inte är 

kompatibel med skrivaren måste konsumenten godkänna detta (Kokkinaki et al., 

2002). 

 

3.2.2.4 Positionering 

När en retur mottagits och godkänts gäller det att fatta snabba beslut om vad 

företaget ska göra med produkten (Rogers et al., 2002). Beslutet är särskilt kritiskt 

om produktens värde minskar under tid eller har ett bäst-före-datum (Stock et al., 

2006). Det vanligaste förfarandet vid konsumentreturer är att varan hamnar åter till 

försäljning i nyskick på företagets hemsida (Rogers et al., 2002). Rogers och Tibben-

Lembke (2001) menar att det förekommer att en returnerad vara även skickas tillbaka 

till leverantör. I vissa fall kräver dock varan ompackning för att kunna säljas vidare, 

vilket oftast genererar en högre vinst än att varan säljs som skrot (Stock et al., 2006; 

Rogers & Tibben-Lembke, 2001). I de fall varan inte innehar nyskick och företaget 
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inte kan reparera varan kan företaget sälja den via outlet-butiker eller skänka till 

välgörenhet (Rogers & Tibben-Lembke, 2001). 

 

3.3 Analysmodell 

Modellen nedan relaterar respektive frågeställning till den teori som ligger till grund 

för analysen. 

 
Modell 1: Analysmodell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teori	 Empiri	Frågeställning	
3.1 Returer ur 
kundens perspektiv  

Dokumentstudier  Hur ser returvillkoren ut för 
svenska e-handelsföretag inom 
segmentet heminredning och 
möbler jämfört med andra 
segment? 

3.2 Returer ur 
företagets perspektiv  

Fallstudier  Hur hanterar svenska e-
handelsföretag inom 
heminredning och möbler 
returprocessen i sin affärsidé? 

Hur kan en kostnadseffektiv 
modell se ut som beaktar 
kundnöjdhet? 

3.1 Returer ur 
kundens perspektiv 
3.2 Returer ur 
företagets perspektiv  

Fallstudier  

An
aly
s	

Slu
tsa
ts	
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4 En översikt över segmentet heminredning och möblers 

returvillkor 

 
I detta kapitel presenterar vi resultatet från vår dokumentstudie. Första delen i 

kapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för vilka returvillkor e-

handelsföretagen inom heminredning och möbler erbjuder sina konsumenter. Den 

andra delen i kapitlet bidrar till att skapa en förståelse för skillnader mellan 

segmentet heminredning och möbler mot andra segment inom den svenska e-

handelsmarknaden.  

 

4.1 Beskrivning av returvillkor för heminredning och möbler 

Aldrig tidigare har svenskar varit så engagerade i sina hem som i dagsläget. Att 

skapa ett trivsamt hem och förnya hemmet med jämna mellanrum har blivit en stor 

trend i de svenska hushållen (e-barometern 2015). Leif Johanson är operativ chef på 

Jotex, ett e-handelsföretaget inom heminredning och möbler, och uttrycker följande 

gällande den ökande trenden;  

 

"Det är inte så att man köper en soffa och har den i 15 år längre 

utan man köper tillbehör och accessoarer i form av små bord, 

fåtöljer och annat rätt så ofta vilket betyder att det känns helt rätt i 

tiden att arbeta med heminredning på nätet". (Johansson, 2016) 

 

Den starka trenden har bidragit till att omsättningen inom segmentet heminredning 

och möbler via e-handel uppgick till 2 miljarder kronor år 2015. Detta innebar att 

försäljningen inom segmentet ökade med 34 % under samma år (e-barometern, 

2015). 

 

För ett e-handelsföretag är den sista kontakten med konsumenten inom heminredning 

och möbler viktigt (e-barometern, 2015). Då en negativ sista upplevelse, i form av en 

retur, för konsumenten kan bidra till att denne inte återkommer till e-handelsföretaget 

vid nästa köp. Därför är returvillkoren och dess returprocess en viktigt del för 

konsumentnöjdhet (e-barometern, 2015; Johanson, 2016). 
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E-handelsföretagen inom heminredning och möbler erbjuder varierande frakt- och 

returvillkor. Två av sex företag erbjuder fri frakt, tre företag bjuder på frakten vid 

köp över en viss summa och ett företag tar ut en avgift per försändelse. 

 

Returpolicyn är snarlik mellan företagen då konsumenten står för returfrakten i alla 

e-handelsföretag utom ett som differentierar sig avseende returprocessen. Detta 

företag utmärker sig även genom att de återbetalar fraktavgiften till kund vid 

godkänd retur, samt att företaget är det enda som bifogar retursedel vid leverans. 

Detta e-handelsföretaget är även det enda företag som inte behöver kontaktas innan 

retur då de andra företagen inom segmentet måste kontaktas. 

 

Vid retur av en vara kräver samtliga företag att den returneras i originalförpackning 

till respektive företag, endast ett företag kräver att kvitto ska bifogas vid retur. 

Tidsfrist för återbetalning från e-handelsföretagen varierar från 14 till 30 dagar efter 

mottagen retur. Vid köp med faktura hänvisar ett av företagen kunden till företagets 

factoringbolag för att förlänga förfallodatumet på fakturan vid retur. Noterbart är 

även att information angående återbetalning ej framgår hos två av företag. 

 

Villkoren för ångerrätt skiljer sig mellan e-handelsföretagen inom heminredning och 

möbler då hälften av företagen erbjuder den lagstadgade ångerrätten på 14 dagar och 

resterande erbjuder 30 dagar (konsumentverket.se). 

 

När konsumenten ska finna information om returvillkor och dess process visar endast 

ett e-handelsföretag en direktlänk till detta. Resterande företag låter konsumenten 

klicka sig fram via länkar antingen en gång eller flera gånger för att ta del av denna 

information. En länk kan då vara ”kundtjänst”, ”köpinformation, ”köpvillkor”. 

(royaldesign.se; designonline.se; funiturebox.se; jotex.se; cervera.se; svenssons.se). 

 

4.2 Heminredning och möblers returvillkor jämfört med andra 

segments villkor  

4.2.1 Mode och kläder  

E-handelsföretagen inom modebranschen omsatte 8,4 miljarder kronor under år 

2015, vilket utgör 13 % av den totala försäljningen av mode och kläder. Den totala 
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tillväxten för e-handelsförsäljning av mode och kläder ökade under året med 12 %. 

(e-barometern, 2015) 

 

Fraktvillkoren inom segmentet mode och kläder skiljer sig mellan de olika e-

handelsföretagen inom detta segment. Ett av fem företag erbjuder fri frakt på alla 

varor, tre av företagen tar ut en avgift oberoende av ordervärdet medans ett företag 

erbjuder fri frakt över en viss ordersumma. 

 

Vid retur bjuder endast ett företag på returkostanden. Resterande fyra företag låter 

konsumenten stå för den totala returkostanden, däremot betalar två av företagen 

tillbaka frakten till konsument vid retur. Endast två företag inom segmentet mode 

och kläder erbjuder fria byten. 

 

Fyra av e-handelsföretagen skickar med retursedeln vid leveransen till konsument. 

Hos det återstående företagen framgår ingen information gällande retursedeln på 

deras hemsidan. Endast två företag kräver att produkten returneras i 

originalförpackning. Ett e-handelsföretag inom segmentet mode och kläder erbjuder 

konsumenten 30 dagars ångerrätt medans resterande fyra företagen erbjuder den 

lagstadgade ångerrätten på 14 dagar. Tre av företagen återbetalar konsumenten inom 

5 dagar, för resterande företag tar det upp till 14 dagar innan återbetalning sker.  

 

Fyra företag inom detta segment har en direktlänk till information gällande 

returprocess och dess villkor. För det återstående företaget får konsumenten klicka 

sig via länken ”kundtjänst”. (hm.se; nelly.se; stayhard.se; ginatricot.se; ellos.se)  

 

4.2.2 Hemelektronik 

Segmentet hemelektronik står för en total e-handelsförsäljning på 11 miljarder 

kronor under 2015, vilket är 23 % av den totala elektronikförsäljningen. Tillväxten 

för försäljning via e-handel ökade med 16 % under 2015 (e-barometern, 2015). 

 

Fraktvillkoren skiljer sig mellan e-handelsföretagen inom segmentet hemelektronik. 

Tre av fem företag tar ut en avgift för leverans och endast två erbjuder fri frakt. 
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I detta segment står konsumenten för returkostnad hos samtliga företag utom ett där 

information om detta saknas på hemsidan. Vidare konstaterar vi att två företag 

hänvisar konsumenten till att själv skriva ut returfraktsedel via hemsidan vid en 

eventuell returprocess. Ett annat företag kräver att konsumenten tar kontakt med 

kundservice innan och resterande skickar med eller låter konsumenten stå för 

hur varan skall fraktas tillbaka till företaget. 

 

Vid godkänd retur återbetalar tre av företagen fraktkostnaden som konsumenten 

betalat vid beställning. Tre företag uppger att återbetalning till konsument vid retur 

sker inom 14 dagar, de två resterande företagen uppger att det kan ta upp till 10 

respektive 30 dagar. Vid köp med faktura hänvisar två företag konsumenten till deras 

factoringbolag för att förlänga förfallodatum på fakturan. 

 

Ångerrätten i detta segment skiljer sig inte nämnvärt från villkoren inom 

heminredning och möbler då tre företag erbjuder 30 dagar och resterande utgår från 

distansavtalslagen, vilken ger konsumenten rätt till 14 dagars 

ångerrätt (konsumentverket.se). 

 

Inom detta segment har ingen av de undersökta företagen direktlänk till returer på 

förstasidan. För att ta del av returvillkoren och dess process måste konsumenten gå 

via länken "kundtjänst" (mediamarkt.se; netonnet.se: cdon.se; siba.se; elgiganten.se). 

 

4.2.3 Sport och fritid 

Med en tillväxt på 29 % under 2015 uppgick den totala försäljningen till 1,8 

miljarder kronor för e-handelsföretagen inom segmentet sport och fritid. Det 

resulterar i en andel på 7 % av den totala försäljningen av sport- och fritidsartiklar. 

 

Villkoren för frakt skiljer sig även mellan e-handelsföretagen inom sport och fritid. 

Två av sex företag erbjuder fri frakt på alla produkter, tre stycken lämnar fri frakt vid 

köp över en viss summa och ett företag tar ut en fraktavgift för samtliga 

beställningar. Konsumenten står för returfrakten hos fyra av företagen medan 

resterande bjuder på returfrakten. Huvuddelen av företagen erbjuder dock 

konsumenten fria byten. 
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Vid leverans av varan medföljer returfraktsedeln hos fyra av företagen inom sport 

och fritid. Det ena företaget hänvisar konsumenten att kontakta kundservice gällande 

returfraktsedel, vilket även är det enda företag som ska kontaktas innan retur. Hos ett 

av företagen saknas information angående returfraktsedel. 

 

Företagen erbjuder konsumenten olika lång tid för ångra sitt köp. Två av dem lämnar 

365 dagar öppet köp och resterande lämnar 14 respektive 30 dagar. 

Återbetalningstiden mellan e-handelsföretagen inom sport och fritid varierar och sker 

upp till 14 respektive 30 dagar. Ett av företagen hänvisar konsumenten som handlat 

med faktura att själv kontakta factoringföretaget för att förlänga förfallodatumet vid 

en eventuell returprocess. 

 

För att ta del av e-handelsföretaget returvillkor samt process har endast ett företag 

inom segmentet sport och fritid en direktlänk på första sidan gällande returer. 

Resterande företag låter konsumenten klicka sig vidare via olika 

länkar.(outnorth.se; addnature.se; sportamore.se; lannasport.se; intersport.se; 

stadium.se). 

 

4.2.4 Jämförelse mellan fyra e-handelssegment 

Utifrån de data som samlats in konstaterar vi att olikheter finns i returprocessen 

mellan segmentet heminredning och möbler jämfört med segmenten mode, 

hemelektronik samt sport och fritid.  

 

Inom heminredning och möbler erbjuder endast ett företag en direktlänk till 

returvillkor och dess process. Detta skiljer sig från mode och kläder segmentet där 

alla utom ett av de undersökta e-handelsföretagen har en direktlänk till returvillkoren 

och dess process på deras hemsida. I övriga segment hänvisar majoriteten av e-

handelsföretagen till returvilloren via en extra länk.  

 

Ångerrätten är alltid minst 14 dagar då lagen om distanshandel träder in 

(konsumentverket.se), däremot erbjuder vissa företag förlängd ångerrätt. Tre företag 

inom heminredning tillämpar den lagstadgade ångerrätten medan resterande tre 

företag erbjuder 30 dagar, vilket skiljer sig mot modebranschen där majoriteten av 

företagen endast erbjuder 14 dagar. Dessa segment skiljer sig mot sport och fritid där 
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två företag erbjuder en ångerrätt på 365 dagar. De faktorer som är gemensamma 

mellan e-handelsföretagen vid retur är att samtliga kräver att varan returneras i 

oförändrat skick samt i originalförpackning. 

 

När en konsument önskar att returnera en produkt anger majoriteten av företagen 

inom heminredning och möbler att de ska kontaktas innan returen genomförs. Detta 

segment avviker mest mot mode och kläder där ingen av företagen ska kontaktas vid 

retur. I resterande segment behöver majoriteten av företagen inte kontaktas innan 

retur.  

 

Vid retur till e-handelsföretaget har segmenten liknande villkor gällande vem som 

står för returkostnaden. Segmentet heminredning och möbler, där endast ett företag 

bekostar returfrakten, skiljer sig mest ifrån sport och fritid där två företag står för 

returfrakten. 

 

Inom segmentet heminredning och möbler erbjuder endast ett företag återbetalning 

av frakten till konsumenten vid en retur. Detta skiljer sig från segmentet 

hemelektronik där tre av fem företag erbjuder denna förmån. I segmentet mode och 

kläder erbjuder två företag detta medan inget företag återbetalar fraktkostanden vid 

retur inom segmentet sport och fritid.  

 

Vid en leverans av en produkt skickar endast ett företag med returfraktsedel inom 

segmentet heminredning och möbler. I segmentet mode och kläder samt sport och 

fritid skickar majoriteten av företagen med returfraktsedeln.  

 

Återbetalning till konsument vid retur inom segmentet heminredning och möbler 

sker inom 14 dagar samt 30 dagar. Segmentet skiljer sig mest mot mode och kläder 

där majoriteten av företagen erbjuder återbetalning inom en till fem dagar. I 

resterande segment sker återbetalningen inom tio till 30 dagar. Avsaknaden av 

information gällande returprocessen och dess villkor är störst inom heminredning 

och möbler. Två företag inom detta segment saknar en beskrivning av hur 

konsumenten ska göra i returprocessen. Noterbart är även att dessa två av företag inte 

har angivit någon information gällande när återbetalning vid godkänd retur sker. 
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Tabell 2: Sammanfattning av returvillkor mellan olika segment 

 
Antal företag Fri retur Direktlänk Kontakt innan retur Returfraktsedel 

      Heminredning och möbler 6 st 1 st 1 st 5 st 1 st 
Mode och kläder 5 st 1 st 4 st - 4 st  
Hemelektronik 5 st - - 2 st 1 st 
Sport och fritid 6 st 2 st 1 st 1 st 4 st 
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5 Fallstudier av två företag inom heminredning och 
möbler 

 
I detta kapitel presenterar vi resultaten från intervjuerna med fallföretagen. För att 

få en tydlig struktur har vi valt att presentera respektive fallföretag för sig.  

 

5.1 Fallföretag X 

5.1.1 Företag X och deras affärsidé 

Respondenten önskar, likt bolaget, anonymitet. Vi kallar honom för Daniel och 

bolaget för X.  

 

Daniel är verkställande direktör och medgrundare i bolaget som grundades 2009 som 

enskild firma, under 2010 utvecklades verksamheten till ett aktiebolag. Fram till 

2012 bedrevs verksamheten på deltid för att i fortsättningen bedrivas på heltid under 

det nuvarande varumärket. I samband med lanseringen av det nya varumärket 

samarbetade företag X med ett företag som investerar med media för att nå ut till en 

bredare marknad. 

Företag X:s affärsidé bygger på att de inte vill ha något lager vilket innebär att de 

skickar delar av sortimentet direkt från leverantör till konsument. Detta gör att de kan 

tillhandahålla ett bredare sortiment, vilket Daniel menar driver kundvärde väldigt 

mycket. Han tror att det är en stor konkurrensfördel att ha sortimentet som 

huvuderbjudande till konsumenten. De varor som inte skickas direkt från leverantör 

skickas genom så kallad cross-docking, vilket innebär att företag X äger en 

samlingspunkt/centrallager från vilken orders skickas ifrån. De samlar in orders 

under veckans gång, på tisdagen skickar de en inköpsorder gällande exempelvis 

tjugo vitrinskåp. Skåpen skickas då från leverantören till 

samlingsplatsen/centrallagret där slutmottagaren för respektive vara identifieras för 

att sedan skickas vidare till konsumenterna i fråga. Lägger en konsument order på en 

lagerförd produkt i nyskick identifierar systemet detta och istället för att beställa från 

leverantör kan företag X själva skicka produkten. Företaget syftar alltid att sälja 

varan så fort som möjligt. En hög omsättningshastighet gör att de slipper lagerföra, 

vilket företag X koncept grundas på. 
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Daniel berättar att de är den enda aktören i Sverige som arbetar utan lager och enbart 

köper in på order. Detta leder till att de med sitt bredare sortiment når ut till en större 

målgrupp än de konkurrenter som är mer designorienterade. Han trycker även på att 

de erbjuder konsumenterna ett billigare heminredning och möbler segment. 

 

5.1.2 Returvillkorens plats i företag X 

Daniel finner returer och dess process väldigt spännande och menar att det skiljer sig 

väldigt mycket från bransch till bransch hur returfrågan hanteras. Han nämner att det 

råder särskilt stora skillnader mellan returhantering för deras bransch, heminredning 

och möbler, och klädbranschen. Returfrekvensen är omkring 30-40 % i 

klädbranschen jämfört med 1-3 % för företag X. Det beror till stor del på att de är 

möbeltunga, menar Daniel. Huvudpunkten av sortimentet och deras kommunikation 

kretsar kring möbler, vilket är en helt annan vara att hantera än exempelvis kläder. 

"Förklaringen till den låga returfrekvensen är att kunder vet mycket 

tydligare vad de köper än till exempel när de handlar kläder, där man 

är villig att och orkar skicka tillbaks prylen". (Daniel, 2016) 

Själva köpprocessen vid möbler är mycket längre än för en tröja, vilket även är en av 

anledningarna till den låga returfrekvensen, berättar Daniel. En av orsakerna till att 

returer uppstår inom företaget, utöver att konsumenter ångrar sig, är transportskador. 

Returer till följd av transportskador är den vanligaste orsaken till att returer uppstår i 

deras företag, menar Daniel. Han berättar vidare att transportskador är ofrånkomliga 

med deras mängd sålda varor. Till följd av den låga andelen returer har företaget i 

dagsläget inte automatiserat själva returprocessen i samma grad som företag inom 

klädesbranschen. Daniel menar att det inte är något stort problem för dem. 

Vad det gäller kostnad för returfrakt står konsumenten för denna. Daniel berättade att 

de testat olika förhållningssätt som; fria returer och trappsystem, men de facto att 

möbelbranschen är konservativ och gammalmodig gör att konsumenter accepterar att 

betala returkostnaden. 

Företagets returprocess grundat sig i att de fall konsumenten vill returnera initierar 

denne kontakt med kundtjänst och berättar att en retur av en produkt önskas. 

Kundtjänst fattar beslut om returorsaken ska godkännas eller ej. I de fall returen 

godkänns får konsumenten information om hur produkten ska returneras. I första 

hand vill företag X att varan skickas tillbaka direkt till leverantören så att de slipper 



  
 

32 

lagerföra varan. Alla leverantörer godkänner dock inte detta, vilket gör att företag X 

tvingas ta emot varan i dessa fall. Daniel uppskattar att de lyckas med att skicka 

tillbaka produkten direkt till leverantör i 30-40 % av fallen. Vid ett sådant förfarande 

får företage X en kredit från leverantören, vilket gör att de går plus minus noll på en 

sådan affär utöver den kostnad för transport som de åläggs. I de fall leverantören inte 

accepterar en retur tvingas företaget, som tidigare nämnt, ta emot och lagerföra 

varan. Vid dessa situationer granskas returen och vid godkännande återbetalas 

kunden. De godkända returerna läggs in i olika lagerlistor baserat på vilket skick 

varan innehar och om tillhörande emballage finns. 

I de fall en skadad produkt returneras och företaget anser att det finns ett värde i 

produkten annonseras den ut via antingen ”butiksfynd” på företagets hemsida eller 

via Blocket.se. I de fall varan annonseras på Blocket.se säljs varan endast mot 

avhämtning då den ofta saknar vettigt originalemballage, vilket försvårar en 

fraktprocedur. Daniel menar dock att detta inte är något problem då konsumenter är 

vana vid att hämta varor när de handlar via Blocket.se. ”Butiksfynd” fungerar 

likadant, men i de fall en produkt kan fraktas erbjuder företaget den tjänsten. Detta 

tillvägagångsätt gör att företaget undviker ytterligare skaderisker. 

Ibland händer det att X får in en returnerad vara som inte godkänts för retur. I de få 

fall det händer tar företag X upp en dialog med konsumenten och om denne inte 

köper deras, enligt Daniel, ödmjuka argument så brukar de följa konsumentens 

önskemål ändå. Det är en del av deras strategi att få alla kunder nöjda. De kunder 

som skriver ett dåligt omdöme ska slutligen vara nöjda. Daniel förklarar att det inte 

går generalisera riktlinjer hur ett ärende ska hanteras, utan återigen krävs en 

flexibilitet då alla fall är unika i sitt slag. Han nämner att de vissa fall åkt hem till 

kunder för att skapa nöjdhet. 

 
Då returfrekvensen, som tidigare nämnt, är förhållandevis låg arbetar företag X inte 

med utpräglade målsättningar i större grad gällande returer. Daniel nämner dock att 

e-handeln generellt är mycket datatung, vilket gör att det finns mycket som skulle 

kunna analyseras och utvärderas. Han berättar vidare att de måste göra val om vad 

som ska följas och analyseras för att det ska vara hanterbart och då har företagets 

returpolicy inte prioriterats. Klädesbranschen kommer åter på tal och Daniel tror att 

returproblematiken är en mer central fråga i den branschen än för möbelbranschen. 

Som tidigare nämnt bygger företag X:s affärsidé på att de inte vill ha något lager. De 
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vill undvika returer och har därför anpassat returprocessen efter det. Den stora 

problematiken med returer är att de kostar mycket pengar i form av logistik och 

personal. 

 

5.1.3 Företag X syn på konsumentbeteende  

Grundinställningen för företagets returprocess är att konsumenten ska gå nöjd ut ur 

returprocessen. Som tidigare nämnt står konsumenten för returfrakten hos företag X. 

Daniel tror att konsumenter har en större förståelse, generellt, för att e-handelsföretag 

inom möbelbranschen inte kan erbjuda fria returer. Han är dock övertygad om att 

denna förståelsen kommer att minska för att slutligen försvinna. Daniel (2016) 

förklarar följande: 

 

"Förklaringen till att vi har de villkor vi har i dag är för att det 

fortfarande inte är branschstandard att erbjuda fri retur [...], så då har 

vi valt att inte köra det i detta läget, men marknaden utvecklas väldigt 

snabbt och det gäller att anpassa sig därefter". (Daniel, 2016) 

  

Vidare berättar han att den totala försäljningen av möbler online uppgår till cirka 4 

%, till skillnad från böcker som uppgår till 40 %. Bokbranschen har en mycket högre 

onlinepenetration och mer mogna kunder, vilket har lett till förändrat köpbeteende 

hos konsumenter. Fria returer anses vara en hygienfaktor inom bokbranschen, till 

skillnad från segmentet heminredning och möbler. 

 

För att undvika retur till följd av att en kund är missnöjd arbetar företag X med olika 

typer av kompensationer. Missnöje uppstår till följd av exempelvis skador på 

produkten eller att konsumenten anser att kvalitén inte uppnår samma volym som 

den betalat för produkten, menar Daniel. För att undvika ett förfarande där 

konsumenten returnerar produkten arbetar företaget aktivt med kompensationer 

såsom; rabatter eller liknande värden. Daniel berättar att de inte aktivt arbetar med 

avoidance, men menar att de alltid säkerställer att konsumenterna får ta del av så 

mycket information gällande produkten och varumärket som möjligt. För att 

möjliggöra detta och minimera risken för missförstånd använder de sig av text, bild 

och film på hemsidan. 
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Daniels syn på e-handel är att det finns väldigt många saker företagen kan arbeta 

med för att exempelvis skapa kundvärde. För honom handlar det om att göra rätt 

saker och göra de mycket fort. Han menar att returförfarandet inte bidrar till lika stort 

kundvärde som fri frakt eller ett brett sortiment och med anledning av det har inte 

fria returer prioriterats i dagsläget. 

 

5.1.4 Företag X förväntade förändringar inom returprocessen 

Enligt Daniel handlar om att vara flexibel för förändringar inom segmentet 

heminredning och möbler. När det sker en förändring gäller det att anpassa sig efter 

den. För att identifiera förändringar gäller det att vara lyhörd och hela tiden känna 

efter, förklarar Daniel. Ett sätt att analysera vart marknaden är på väg är att studera 

returprocessen hos stora aktörer i andra länder. Han nämner USA, Storbritannien och 

Tyskland som världsledande och menar att de ligger några år framför den svenska e-

handelsmarknadens mognad. Genom att titta på hur de arbetar och vilka krav deras 

konsumenter ställer gällande returprocessen kan svenska företag se vart marknaden 

är på väg. Daniel menar att utvecklingen kommer att ske i den svenska segmentet 

inom heminredning och möbler också. Han berättar att desto mognare kunden blir 

desto större krav ställer den, vilket även beror på att konkurrensen ökar i takt med att 

marknadens tillväxt. 

 

Daniel återkommer till hygienfaktorer och menar att det inom e-handel i dag är 

många saker som anses vara faktorer av sådan karaktär. Han betonar vikten av att 

dessa uppnås annars riskerar företaget att gå miste om affärer. Exempel på 

hygienfaktorer är trygghet, bra kundtjänst och fri frakt. Trygghet kan skapas genom 

att till exempel visa omdömen om en produkt. En bra kundtjänst, likt fri frakt, är 

vedertaget för branschen, berättar Daniel. Andra aktörer är väldigt duktiga inom 

kundtjänstarbetet, vilket gör det svårt att ha det som primärt erbjudande till kunden. 

Daniel nämner flera gånger att de måste vara lyhörda och snabbföränderliga för att 

förbättra verksamheten. 
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5.2 Fallföretag Jotex 

5.2.1 Jotex och deras affärsidé 

Jotex har sitt ursprung ifrån sextiotalet och verkade då som en hemtextilspecialist. 

Vidare har företaget en bakgrund inom postorder. Jotex är ett e-handelsföretag inom 

segmentet heminredning och möbler och dess konsumenter tillhör den äldre 

kundgruppen. Jotex ingår i en organisation med två andra e-handelsföretag. Det ena 

företaget inom organisationen är enbart inriktad mot mode och kläder medan det 

andra företaget har en bredare inriktning då det har produkter inom bland annat mode 

och kläder samt heminredning och möbler.  

 

Vår respondent, Leif Johanson är operativ chef för organisationen och har en gedigen 

arbetserfarenhet då han har varit verksam i företaget från tiden då de var ett 

postorderföretag. Enligt Johanson är skillnaden mellan postorderhandeln och e-

handeln rent logistiskt väldigt liten. I dagsläget bedriver Jotex ingen postorder. 

Utvecklingen av e-handeln har varit mycket viktig framgångsfaktor för företaget 

menar Johanson då företaget kanske inte hade funnits om e-handeln inte hade dykt 

upp som en försäljningskanal. 

 

Företaget tillhör en integrerad verksamhet, vilket innebär att Jotex logistiska 

processer är densamma som för de andra företagen inom organisationen. 

Organisationens lager och logistik är placerad i samma lokaler. Ut mot kund märks 

inte detta då respektive företag tar fram sina egna produkter, sina egna kollektioner 

samt sina egna mönster. 

 

5.2.2 Returvillkorens plats i Jotex 

Jotex är enligt Johanson ett tacksamt företag att arbeta med returer då de inte har mer 

än 8 % i returer. Det är lika fördelat på konsumenternas felkoder besviken, övrigt och 

ej avhämtat. Jotex tar betalt för både frakt och retur, argumentet till detta är att en 

kostnad är alltid kopplad till en tjänst eller en produkt. Däremot erbjuder Jotex en 

lägre returkostnad om konsumenten själv administrerar sin retur och orsak till retur 

via hemsidan, då detta leder till att ledtiderna förkortas. Samtidigt får konsumenten 

snabbt information om en vara finns i lager om returen grundar sig på till exempel, 

ett byte av produkt. Enligt Johanson är returprocessen en integrerad del i hela deras 
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affärsprocess då returer är en aktiv del av deras leveranser. Vid inköp av produkter 

tas hänsyn till returandelen vid mätning av konsumenternas efterfråga. 

  

Företagets returprocess grundar sig på att de i leveransen skickar med returdokument 

och aviseringar. När returen har kommit in till lagret så packas den upp och 

inspekteras. Har kunden inte administrerat returen innan görs det i nästa steg. Av alla 

returer som kommer tillbaka till företaget är 99 % säljbara igen då orsaker som "fel 

färg" eller liknande är vanligt förekommande vid försäljning av heminredning och 

möbler.  

 

Konsumentens orsak till varför produkten returneras är en viktig del i Jotex 

returprocess då dessa signaler avgör vart produkten ska skickas vid retur. Har 

konsumenten angivit att produkten är i "fel färg" skickas varan till lagret för att säljas 

ut till konsument igen. Har konsumenten returnerat en vara som är förstörd eller 

använd skickar företaget Z antingen tillbaka produkten till kund eller reducerar 

återbetalningen. Produkter som inte går tillbaka till försäljning efter en retur går 

alternativt till företagets outlet för främst personal men som även är tillgänglig för 

allmänheten under vissa dagar. I andra fall går produkten till välgörenhet, 

partiuppköpare eller skrotas. 

  

Enkelt, kostnadseffektivt och rationalitet är ledord inom returprocessen hos Jotex då 

returer ses i verksamheten som en intern industriprocess när det gäller avsyning och 

ompackning. En del av returprocessen har företaget outsourcat till lågkostnadsländer, 

det vill säga att uppfräschning av produkterna sker utomlands där arbetskostnaden är 

lägre. Detta är en viktigt del i verksamheten då uppfräschning är en 

arbetsintensivprocess. Returerna hanteras på lagret i Borås samt i Estland dit 

returerna från Finland går för att få en snabbare ledtid, returerna går även till en 

anläggning i Polen. Anläggningarna i Estland och Polen motiverar Johanson att det 

är på grund av kostnadsskäl då arbetet kring att packa in en vara tar tid då det nästan 

är lika komplicerat som att tillverka en vara.  

 

Jotex mäter alla moment vid en retur som att öppna försändelsen, registrera och 

inspektera men även med nyckeltal. Målet är att effektivisera denna returprocess. En 
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vital faktor i denna process är att ha rätt och effektiv personal. Inom organisationen 

arbetar ett femtiotal returoperatörer med returprocessen.  

 

För att minska otillåtna returer menar Johanson att man inte kan förhindra 

konsumenter att returnera produkter i icke-original emballage då försäljningen sker 

på distans och det är svårt att kontrollera detta innan returen kommit in till lagret. I 

förebyggande syfte kan informationen förtydligas i texter och returhänvisningar. I 

Jotex är otillåtna returer inte ett lika stort problem som inom segmentet mode och 

kläder.  

 

För att minska returerna samlar Jotex in statistik från konsumenterna genom 

returformuläret. Vidare tar företaget del av kundernas rekommendationer om 

produkterna och där ges tillfälle att få information om produkten inte fallit in i smak 

på grund av produktens kvalité till exempel "gardinen var för tunn i väven". Efter 

varje köp skickas frågeformuläret Net Promoter Score ut till varje konsumenten där 

tillfälle ges att betygsätta Jotex samt om de skulle rekommendera företaget. Genom 

detta frågeformulär får konsumenten även besvara frågor som är kopplade till 

leveransprocess, returprocess och produkter.  

 

5.2.3 Jotex syn på konsumentbeteende  

Grundinställningen för organisationens returprocess är att det ska vara enkelt för 

kunden att returnera. Johanson menar att hemlighålla och göra returer svåra för 

konsumenten kan leda till att konsumenten till slut inte genomför sitt köp. Johanson 

(2016) uttrycker följande om returer och konsumentsynpunkt:  

 

"Det området som alla glömde är viktigt och som jag sa innan, en kund 

som inte blir bra behandlad returmässigt, här har vi tappat hela den 

affärsrelationen”. (Johanson, 2016) 

 

Gällande returpolicyn utgår Jotex från konsumentsynpunkt då de heller friar än fäller 

vid enskilda fall för att behålla en god kundrelation med konsumenten då det anser 

att det lönar sig i det långa loppet. Skulle ett system sättas igång och en kund 

returnerar för mycket är Johanson övertygad om att detta kommer att upptäckas inom 

sin tid. Även att Jotex hellre friar än fäller vid returfall för att skapa en god 
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kundrelation så har det blivit strängare än vad det har varit i och med att lagen om 

värdeminskningsavdrag tillåter detta. Tidigare släpptes fler returer igenom än vad 

som görs idag. Johanson menar vidare att det är viktigt att fånga upp konsumentens 

intention, är konsumenten i sinnesställningen att den vill returnera då får det inte vara 

svårt för konsumenten att göra det. I dags läget finns inte tekniken för att mäta 

sinnesställning, men han menar vidare att inom en framtid kommer tekniken 

utvecklas så detta är möjligt 

 

Enligt Johanson är det den yngre målgruppen som har en stor efterfrågan på att det 

både ska vara enkelt att köpa och returnera varor via e-handel. För dessa 

konsumenter anses returen som en aktiv del i konsumentens köpprocess. Johanson 

menar vidare att det finns risk inom e-handel att konsumenten inte blir nöjd med 

produkten då risken att produkten inte stämmer överens med den bild och 

uppfattning konsumenten fått från hemsidan och dess preferenser vid mottagandet av 

produkten i verkligheten. För e-handelsföretag inom möbler och heminredning är 

däremot risken mindre att produkten inte överensstämmer med konsumentens bild 

vid köp än vid köp av kläder där konsumentens preferenser är extra måttkänsliga. 

Enligt Johanson kan produkter där konsumentens preferenser inte kan skrivas i text 

öka risken att det inte överensstämmer vid mottagande av produkten, tillexempel att 

en soffa är för mjuk. Han menar vidare att ett e-handelsföretag produktval och 

köpevillkor tillsammans med kundens preferenser kan leda till ökade returer.  

 

En retur av en möbel är en utmaning att frakta samt returnera. Vid retur av möbler 

tror Johanson att en viss del av produkterna inte returneras på grund av att det är en 

omständlig process att till exempel returnera en soffa om den visar sig vara för mjuk. 

Ur kundperspektiv anses inte detta som optimalt då konsumenten troligtvis inte 

kommer att återkomma till e-handelsföretaget vid nästa köp.  

 

Enkelheten för kunder att returnera samt information till konsument under 

returprocessen är det som Jotex har fokuserat på under utvecklingen av 

returprocessen. Johanson menar vidare att vid en inlämnad retur är det viktigt att 

informera konsumenten om vart i returprocessen produkten är. Detta då konsumenten 

i det läget varken har produkten i sin besittning eller inte erhållit någon återbetalning, 

detta kan leda till ett orosmoment hos konsument. Utformandet av att erhålla 
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konsumenten full information är fortfarande under uppbyggnad och mer ska göras 

inom Jotex.  

 

5.2.4 Jotex förväntade förändringar inom returprocessen  

Enligt Johanson kommer returprocesser och övriga processer gällande e-

handelsföretag inom möbler och heminredning inom en snar framtid att förbättras. 

Då nya processer tvingas fram i och med att marknaden för möbler och 

heminredning via e-handel kraftigt ökar. Vilket leder till att konsumenter, 

leverantörer samt transportörer kommer skapa en djupare förståelse för returer av 

större produkter. 

 

Gällande fri frakt och fri retur tror inte Johanson att det kommer att bestå i takt med 

heminredning och möbelmarknads framtida utveckling. Han menar vidare att tjänster 

har ett pris då produkterna är pristransparanta, genom prisjämförelsetjänster, kan 

man inte sätta fel pris på varan då man direkt blir avslöjad i dagsläget. Då är det 

bättre att sätta frakt och returkostnad utanför produktenspris så produkten blir rätt 

jämförd. Han menare vidare att kundrelationen kommer ha en stor betydelse för 

servicen då lojala och återkommande konsumenter kommer erbjudas en bättre 

service än de konsumenter som handlar någon gång ibland.  

 

Gällande utvecklingen av tekniska hjälpmedel att förbättra informationen av 

produkterna på hemsidan följer organisationen dess utveckling. De har till exempel 

haft 3D scanning av produkter i åtanke men Johanson menar vidare att varken 

organisationen eller konsumenten är mogen för en sådan förändring än. 

Informationen på hemsidan kan inte bidra till att konsumenten blir 100 % nöjd ändå 

då det i slutändan är konsumentens preferenser som avgör om produkten faller i 

smaken eller inte.  
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6 Analys 

 
I detta kapitel analyserar vi resultaten från dokumentstudien samt resultaten från de 

två fallstudierna. För att få en tydlig struktur har vi valt att analysera resultaten 

under respektive forskningsfråga. Detta bidrar till att skapa en förståelse för 

returprocessen hos svenska e-handelsföretag. Förståelsen från analysen ligger sedan 

till grund för studiens slutsats.  

 

6.1 Hur ser returvillkoren ut för svenska e-handelsföretag inom 

segmentet heminredning och möbler jämfört med andra segment 

inom e-handel? 

E-handelsföretagen inom segmentet heminredning och möbler erbjuder återbetalning 

av varans värde vid retur, detta är en faktor som kan leda till att konsumentens 

osäkerhet innan köp reduceras samt att e-handelsföretaget förknippas med en god 

kundlojalitet till följd av att konsumenten erhålls en försäkring mot eventuellt 

missnöje, enligt Acay et al. (2013) teori om money-back guarantees.  

 

Money-back guarantees kan enligt Haimen och Mc Williams (2001) presenteras 

genom dimensionerna; returkostanden, returens tidsfrist samt returvillkor. 

Majoriteten av e-handelsföretagen inom segmentet heminredning och möbler låter 

konsumenten stå för returkostanden, återbetalar inte frakten vid retur och har 14 till 

30 dagars ångerrätt. Dessa returvillkor kan öka risken för att konsumenten skapar sig 

en uppfattning om att produkten inte innehar en god kvalité vilket kan leda till att 

konsumentens osäkerhet gällande produkten ökar då det inte har tillgång till att se 

och känna på produkten. Detta kan enligt The Economist (2013) och Pech och 

Childers (2003) leda till minskad försäljning då risken finns att konsumenterna inte 

genomför köpet. Skapar sig konsumenten en uppfattning genom dessa returvillkor att 

produkten inte innehar en god kvalité men genomför köpet ändå och det visar sig vid 

leverans att produkten är av god kvalité ökar konsumentens tillfredställelse. Detta är i 

enlighet med Söderlund (1997) som menar att förväntningar innan ett köpbeslut 

tillsammans med bedömningen av resultatet efter köp utgör nivån på konsumentens 

tillfredställelse.  
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Som framgår i bakgrunden uppger 40 % av konsumenterna att returprocessen är 

omständlig (e-barometern, 2014). Alla e-handelsföretag utom ett inom segmentet 

heminredning och möbler ska kontaktas innan konsumenten returnerar, detta företag 

är även det enda som skickar med returfraktsedeln vid leverans. Ett företag hänvisar 

konsumenten till factoringbolaget för att förlänga förfallodatumet. Dessa faktorer kan 

bidra till det missnöje som nästan hälften av alla konsumenter upplever vid en 

returprocess. För att minska risken att konsumenten tycker att returprocessen är 

omständlig kan e-handelsföretaget erbjuda en enklare tjänst än att personligen 

kontakta kundtjänst samt stå för kontakten med factoringbolaget. Detta kan leda till 

en ökad försäljning då Griffis et al. (2012) menar att en enkel returprocess leder till 

att konsumenten återkommer vid nästa köp och på så sätt ökar e-handels försäljning. 

 

Segmentet heminredning och möbler är det segment som saknar mest information 

angående e-handelsföretagens returprocess. Collier och Bienstock (2006) belyser att 

välutformad och lättillgänglig information gällande returprocessen utgör en vital 

faktor för konsumentens köpbeslut. Två företag inom segmentet kommunicerar inte 

ut information angående returprocessen eller information angående återbetalning till 

konsumenten. Enligt Collier och Bienstock (2006) finns en risk att konsumentens 

tillit till dessa två e-handelsföretag försvagas då konsumenterna på grund av den 

avsaknaden returinformationen inte kan genomföra sitt köpbeslut på rätt information.  

 

Segmentet heminredning och möbler är ett förhållandevis nytt segment inom e-

handel, vilket kan innebära att en del av konsumenterna till detta segment innehar 

tidigare erfarenheter av e-handel från tidigare köp i något av de andra segmenten (e-

barometern, 2015). Om en konsument har erfarenheter från returprocessen hos ett 

annat e-handelsföretag innan de genomför ett köp hos ett e-handelsföretag inom 

heminredning och möbler som saknar returinformation kan detta leda till att 

konsumenttillfredställelsen påverkas negativt. Då Söderlund (1997) menar att 

konsumentnöjdhet uppkommer ifrån konsumentens jämförelse av tidigare 

erfarenheter med aktuella upplevelsen.  

 

Ett köp hos ett e-handelsföretag inom segmentet heminredning och möbler kan utebli 

på grund av att information om returprocessen och dess villkor saknas. Detta då 

konsumenten har tidigare erfarenheter från e-handelsköp hos ett annat segment där 
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returinformationen är tydlig och då skapat sig en förväntning att samma tydlighet ska 

finns hos e-handelsföretaget inom segmentet heminredning och möbler. 

Konsumenten får då en låg tillfredställelse gällande e-handelsföretaget inom 

heminredning.  

 

Ett annat utfall som kan leda till en låg konsumenttillfredställelse inom heminredning 

och möbler är att en konsument som har tidigare erfarenhet ifrån ett annat segment 

med tydlig information om dess returvillkor och process genomför ett köp utan att 

vara tillräckligt informerad om e-handelsföretagets returprocess och dess villkor. Då 

avsaknaden av viktig returinformation hos vissa e-handelsföretag saknas, skapas en 

risk att konsumenten tar för givet att samma returvillkor gäller som för andra 

segment och vid en eventuell returprocess. Vid eventuell returprocess är 

konsumentens förväntningar gällande returprocessen högre än utfallet vid en retur 

hos e-handelsföretaget inom heminredning och möbler.  

  

Genomför en konsument för första gången ett e-handelsköp inom heminredning och 

möbler, och denne finner returprocessen och dess villkor som negativa kan detta leda 

till en dålig första e-handelsupplevelse på grund av avsaknad av information om dess 

returprocess och villkor. Till följd av detta kan det föreligga en risk att konsumenten 

väljer att inte genomföra fler köp över e-handel. Detta kan leda till att de andra 

segmenten inom den svenska e-handelsmarknaden försäljning påverkas då 

upplevelsen av en tidigare e-handelsköp var negativ. 

 

6.2 Hur hanterar fallföretagen inom heminredning och möbler 

returprocessen i sin affärsidé? 

6.2.1 Fallföretagens e-handelsstrategier 

Torres et al. (2014) menar att ett e-handelsföretag vid utformandet av e-

handelsstrategier bör utveckla resurser som underlättar för prestation och samtidigt 

bevarar konkurrensfördelar i virtuella marknader. Konsumenterna hos Jotex erbjuds 

en lägre returkostnad om de själva administrerar en retur via hemsidan. I de fall en 

konsument själv administrerar effektiviseras returprocessen då Jotex behöver göra 

den delen i returarbetet. Detta leder till kortare ledtid då en mottagen produkt vid 

retur kan sorteras direkt, vilket leder till att konsumenten snabbare får återbetalning 

och slipper känna oro. Vid administrationstillfället ger Jotex konsumenten 
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information gällande lagerstatus vid ett eventuellt byte av en produkt. Enligt Torres 

et al. (2014) kan detta skapa konkurrensfördelar för Jotex då returkostnaden för 

konsument reduceras och returprocessen förkortas, vilket kan leda till att 

återbetalningen sker fortare. Dessa faktorer leder även till en högre kundnöjdhet 

vilket kan bidra till att konsumenten återkommer vid nästa köp till Jotex enligt 

Griffis et al. (2012). Företag X strategi vad gäller att skapa kundvärde bygger på att 

konsumenterna ska känna sig nöjda med returprocessen. De har inga utarbetade 

resurser utan arbetar mer flexibelt från fall till fall. Enligt Griffis et al. (2012) 

efterfrågar konsumenter en enkel och snabb returprocess. Fallföretagen, enligt ovan, 

arbetar för att göra det enkelt och smidigt för konsumenten att returnera. Företagen 

arbetar i denna fråga enligt Huizingh (2010) strategiteori The Customer Interaction 

Cycle då de utgår ifrån konsumentens preferenser i deras returstrategi för att skapa 

kundvärden av hög klass. 

 

Jotex hänvisar, som tidigare nämnt, konsumenterna att själva administrera en retur. 

Då konsumenten bidrar i returarbetet minskar personalkostnaden gällande returer då 

returen redan är registrerad i systemet vid mottagandet av returen. Jotex outsourcar 

en del av de arbetsintensiva tjänsterna som returerna medför till lågkostnadsländer. 

Dessa faktorer bidrar till reducerade transaktionskostnader vilket leder till att 

företaget uppnår en högre kostnadseffektivitet enligt Torres et al. (2014), som säger 

att reducering av transaktionskostnader är en vital faktor för att uppnå 

kostnadseffektivitet. I företag X bygger kostnadseffektiviseringen på att returerna, 

som tidigare nämnt, skickas direkt till leverantör från konsumenten. Företag X menar 

att 30 till 40 % av returerna kostnadseffektiviseras med hjälp av returerna skickas 

direkt till leverantören. Dessa faktorer kan bidra till ökad kostnadseffektivitet, enligt 

Torres et al. (2014). 

 

Företag X arbetar inte efter utarbetade innovationsmål utan istället betonas vikten av 

att vara lyhörd och flexibel för att identifiera förändringar. Företaget X tittar även på 

vilka krav konsumenterna ställer i andra länder, som ligger före i utvecklingen inom 

e-handel, gällande returprocessen då de anser att den svenska marknaden är på väg åt 

samma håll. När en förändring sker syftar företag X strategi till att genomföra den 

väldigt snabbt.  
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Jotex strategi gällande returprocessen är att hela tiden förbättra returprocessen ut mot 

konsument. De utgår ifrån att returprocessen för segmentet heminredning och möbler 

kommer att utvecklas inom en snar framtid. Då marknadens kraftiga tillväxt kommer 

att leda till att nya processer gällande retur tvingas fram samtidigt som leverantörer 

och konsumenter kommer få en djupare förståelse för returprocessen. Jotex nästa 

steg är att erbjuda konsumenten mer information när en vara är returnerad om vart i 

returprocessen varan är. Fallföretagens strategier går i hand med Torres et al. (2014) 

som menar att utveckling av existerande tjänster är en viktig del i en e-

handelsstrategi för att vara konkurrenskraftig.  

 

Har en konsument genomfört en retur hos företag X ska denne alltid känna sig nöjd 

med processen. En retur hos Jotex ska upplevas som en enkel process då Johanson 

menar att detta leder till ökad försäljning. När konsumenten vill returnera ska Jotex 

enkelt fånga upp konsumentens syfte genom att erbjuda tydlig och relevant 

information om returprocessen. Fallföretagens inställning kan leda till en ökad 

försäljning då deras strategi gällande returer kan kopplas till Griffis et al. (2012) som 

säger att en enkel returprocess kan bidra till återkommande och positiva 

konsumenter. Vidare kan Jotex syn på returer kan kopplas till Griffis et al. (2012) 

som menar att företagen kan erhålla en ökad försäljningsintäkt via en enkel 

returprocess om e-handelsföretaget uppmuntrar konsumenternas interaktion till att 

returnera. 

 

Både Jotex och företag X låter konsumenten stå för returfrakten. Företag X motiverar 

detta genom att konsumenten har en förståelse för att företag inom segmentet 

heminredning och möbler inte kan erbjuda fira returer. Daniel menar att grunden till 

detta är att segmentet fortfarande är i en fas som är gammalmodig och konservativ. 

Jotex argumentation till detta är att en kostnad alltid är ansluten till en tjänst eller en 

produkt. I dagsläget kan företaget inte inkludera returkostanden i produktpriset då 

produkten blir prisjämförd med konkurrenternas priser gällande samma produkt.  

 

Enligt Haimen och Mc Williams (2001) ökar konsumentens osäkerhet inför ett köp 

via e-handel om produkten innehar ett högt värde samt om konsumenten saknar 

information om produktens kvalité. Om ett e-handelsföretag låter konsumenten stå 

för returfrakten kan, som tidigare nämnt, detta även bidra till att konsumenten skapar 
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sig en uppfattning om att kvalitén på produkten är låg (Akcat et al., 2013; Haimen & 

Mc Williams, 2001). Då företag X och Jotex säljer heminredning och möbler uppgår 

värdet på vissa produkter till ett högre belopp. Dessa ovanstående faktorer kan 

tillsammans leda till att konsumenten inte genomför ett köp på grund av för stor 

osäkerhet. Detta kan leda till att företagen går miste om försäljningsintäkter på grund 

av att låta konsumenten stå för returkostanden.  

 

6.2.2 Returns management inom fallföretagen 

6.2.2.1 Gatekeeping inom fallföretagen 

Begreppet gatekeeping bygger på att minimera oönskade returer i flödeskedjan 

genom olika aktiviteter (Rogers el al., 2002). Enligt företag X returpolicy ska 

konsumenten kontakta företaget innan en eventuell retur. I det här skedet tar 

företaget ställning till om returen är godkänd eller ej. Beror returorsaken på missnöje 

av något slag erbjuder företaget kompensationer av olika karaktär, exempelvis 

rabatter. Det primära syftet med kompensationen är att minimera returer genom att 

göra konsumenten nöjd utan att denne skickar tillbaka produkten. Till skillnad från 

företag X tillämpar Jotex inte någon kontroll av returförfrågan innan konsumenten 

returnerar. Jotex godkänner samtliga returförfrågningar då det är svårt att kontrollera 

varan innan konsumenten returnerar, menar Johanson. I Jotex fall initieras 

gatekeepingkontrollen vid mottagandet av returen där den inspekteras. Till följd av 

att en retur inte godkänns skickas varan tillbaka till konsument eller så genomför 

företaget en reducering av återbetalning till konsument. 

 

Då företag X hänvisar konsumenten att kontakta företaget ökar sannolikheten för att 

företaget minimerar risken för oönskade returer. Detta medför att företaget undviker 

onödiga utgifter till följd av ej godkända returer i flödeskedjan. Risken föreligger 

dock att konsumenten upplever en försvårad och långsammare process, vilket kan 

leda till minskad försäljning till följd av försämrad kundlojalitet (Griffis et al., 2012). 

Jotex returprocess kan leda till högre kundlojalitet då konsumenten inte behöver 

kontakta företaget innan. Då returprocessen kan upplevas som smidigare kan detta 

leda till att konsumenten finner tillit till Jotex. En ökad tillit kan generera en ökad 

försäljning då konsumenten beställer hem en vara trots att osäkerhet om produkten 

föreligger (Griffis et al., 2012). Risken i Jotex fall kan vara att de får in en returnerad 

vara som inte är godkänd enligt deras returpolicy. Detta upptäcks först då de 
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anställda inspekterar produkten, vilket kan innebär att företaget har lagt ner 

arbetskostnader på en retur som inte är godkänd.  

 

6.2.2.2 Avoidance inom fallföretagen 

Rogers et al. (2002) definierar avoidance som det arbete ett företag gör för att 

förebygga returerna innan konsumenten genomför ett köp. Företag X uppger att de 

inte arbetar med avoidance. De syftar dock alltid till att ge konsumenten aktuell och 

uppdaterad information om produkter på hemsidan samt säkerställer att konsumenten 

får tydlig och korrekt bild av såväl produkt som varumärke genom text, bild och 

film. Då de utgår ifrån att konsumenten vid ett köp inom heminredning och möbler 

söker mer information om produkten då produkten ofta innehar ett hög belopp. 

 

Jotex avoidance-arbete bygger på att ge tydlig information om produkterna. Johanson 

nämner att Jotex även följer utvecklingen gällande de tekniska hjälpmedlen för att i 

framtiden förbättra informationen om produkterna på deras hemsida. Företaget har 

haft 3D-scanning av produkter i åtanke men Johanson menar att varken segmentet 

eller konsumenterna är mogna för detta steg. Detta går i hand med Enarsson (2006) 

som menar att företag som följer IT-utvecklingen gällande nya sätt att presentera 

produkter reducerar konsumenternas osäkerhet och ökar chansen till att konsumenten 

beställer hem rätt produkter. Johanson menar att företaget inte kan formulera all 

information som beskriver en produkt inom segmentet heminredning och möbler då 

vissa faktorer gällande produkten avgörs av konsumentens egna preferenser, till 

exempel hur mjuk en soffa är. Även om företaget erbjuder konsumenten tydlig 

information på hemsidan om en produkt kan de ändå inte leda till att konsumenten 

blir 100 % nöjd. För att förebygga returer innan köp analyserar och bearbetar Jotex 

den information de får in från reklamationsformuläret från tidigare returer gällande 

en produkt. Företaget tar även del av konsumentens produktrekommendationer från 

hemsidan samt skickar ut ett frågeformulär efter varje köp där konsumenten får 

betygsätta köpprocessen där returfrågan är inkluderad. Jotex arbetar även med 

produktrecensioner på hemsidan, vilket kan förknippas med avoidance-arbete då det 

bidrar till mer information om produkterna och osäkerheten hos konsument minskar 

innan köp. Detta går i hand med Weathers et al. (2007) som säger att information om 

en oberoende tredjeparts uppfattning om en produkt leder till en minskad osäkerhet 

om produkten innan köp. 
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Då Jotex bearbetar den information de får från returerna skapar de möjligheter för att 

anpassa produktinformationen på hemsidan efter de orsaker som ligger till grund för 

returen. Uppger flertalet konsumenter att varan inte motsvarar färgen på bilden på 

deras hemsidan ges tillfälle att byta ut produktbilden till en mer rättvisande bild. 

Företag X uppger, som tidigare nämnt, att de inte arbetar med avoidance. Deras syfte 

att ge konsumenten tydlig och korrekt information om produkterna kan ändock liknas 

vid den strategi Jotex har angående avoidance-arbete. Fallföretagens åtgärder kan 

leda till minskade returer då konsumenterna får bättre förutsättningar genom 

tydligare information för att beställa hem rätt produkter enligt konsumentens 

förväntning. 

 

6.2.2.3 Positionering inom fallföretagen 

Positionering handlar om hur företaget väljer att positionera en returnerad vara 

(Rogers et al., 2002). Företag X arbetar, som tidigare nämnt, efter en strategi där de 

undviker lagerföring. Rogers och Tibben-Lembke (2001) nämner att företag som fått 

en vara returnerad i vissa fall kan skicka tillbaka varan till leverantören. Till följd av 

att företaget X undviker lagerföring strävar de efter att i största mån låta 

konsumenten returnera varan direkt till leverantör, utan att företag X verkar som 

mellanhand. I de fall leverantören inte accepterar en retur tar företaget själva emot 

varan. Denna sorteras då därefter in i olika lagerlistor beroende på dess skick och om 

originalemballage finns. Rogers och Tibben-Lembke (2001) nämner även att företag 

kan välja att sälja varor via outlet-butiker. I det här avseendet arbetar företag X med 

dels en outlet via deras egen hemsida, kallad butiksfynd, samt även via Blocket.se 

där de annonserar ut varor till lägre pris. Jotex låter returorsaken styra vart varan ska 

föras. Anger konsumenten att returen beror på exempelvis fel färg så skickas 

produkten antingen till lagret eller för ompackning och uppfräschning för att sedan 

säljas i nyskick via hemsidan. I de fall produkten är skadad eller inte kan säljas i 

nyskick av annan orsak säljs den i första hand till de anställda via Jotex outlet. Andra 

alternativ är att Jotex skänker varan till välgörenhet, säljer till partiuppköpare eller 

låter produkten skrotas. 

 

Jotex och företag X positioneringsstrategi går i hand med Stock et al. (2006) som, 

menar att försäljning av den returnerade produkten till nyskick leder till en högre 

vinst än att sälja den som skrot. Då företagen i första hand strävar efter att erhålla en 
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intäkt från antingen försäljning till nyskick via hemsidan eller till reducerat pris via 

outlet skapar de ett tillfälle för att generera en vinst av den returnerade produkten. 

 

6.3 Hur kan en kostnadseffektiv modell se ut som beaktar 

kundnöjdhet på lång respektive sikt? 

Enligt Johanson och företag X är segmentet heminredning och möbler förhållandevis 

nytt jämfört andra segment. En kommande utveckling inom segmentet förväntas, 

vilket kommer leda till en förbättring av returprocesserna då fler aktörer kommer inta 

segmentet. Då konkurrensen inom segmentet förväntas öka och i takt med att 

konsumenternas mognad förväntas allt högre krav på returprocessen inom segmentet 

heminredning och möbler. Modellen kommer med anledning av det utformas efter 

mindre företags behov och förutsättningar. Modellen är en sammanfattning baserad 

på de faktorer vi anser är av störst vikt från ovanstående frågeställningar. 

 

6.3.1 Returvillkor 

Ett e-handelsföretag inom segmentet heminredning och möbler bör ange tydlig och 

relevant information angående returprocessen på deras hemsida. Enligt Collier och 

Bienstock (2006) bör informationen innehålla villkor angående returfraktkostand, 

ångertidsfrist och återbetalning. Detta för att ge konsumenten rätt grundförutsättning 

som behövs för att fatta rätt köpbeslut. Genom att erbjuda konsumenten tydlig 

information får konsumentens ett högt förtroende för e-handelsföretaget. 

 

Returvillkoren är en avgörande del i ett e-handelsföretags returprocess då det kan 

bidra till att konsumenten upplever en större säkerhet gällande de produkter som 

konsumenten tänkt köpa då det inte har möjlighet att fysiskt se och känna på varan 

(Akcay et al., 2013; Weathers et al., 2007). Erbjuder e-handelsföretaget en för strikt 

returpolicy till exempel att konsumenten står för returkostnaden finns risken att 

konsumenten inte genomför köp, vilket kan leda till minskad försäljning. En för 

givmild returpolicy som låter e-handelsföretaget stå för returfrakten kan i sin tur leda 

till att konsumenterna skickar tillbaka använda produkter och får full återbetalning, 

vilket kan leda till att e-handelsföretaget totala returkostand blir hög (The Economist, 

2013). Av dessa anledningar är balansen mellan en strikt och givmild returpolicy 

viktig och e-handelsföretag inom heminredning och möbler bör e-handelsföretag 

beakta detta. Ett alternativ för e-handelsföretagen inom segmentet heminredning och 
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möbler kan vara att tillämpa en strategi som grundar sig på reducerad returfrakt. 

Detta innebär att företaget står för en del av returfrakten som uppstår vid retur, mot 

att konsumenten gör en del av det administrativa returarbetet. För konsumenten 

innebär detta att denne registrerar en eventuell retur och dess orsak via företagets 

hemsida och erbjuds då en lägre returkostand. Kundlojaliteten blir högre vid en 

reducerad returkostnad än om konsumenten står för hela returkostnaden, då 

konsumenten kan bilda sig en uppfattning om att produktkvalitén är hög när företaget 

står för en del av returfrakten (Akcat et al., 2013; Haimen & Mc Williams, 2001). Då 

returen redan är registrerad när produkten anländer till lagret blir returprocessen 

effektivare och återbetalningen till konsumenten går snabbare (Johanson). Detta är 

även faktorer som kan leda till en ökad kundnöjdhet, enligt Griffis et al. (2012). Ur 

företagsperspektiv minskar transaktionskostnaderna för en retur då konsumenten 

bidrar i returarbetet, vilket innebär att personal inte behöver registrera produkten vid 

mottagen retur då konsumenten redan gjort detta. Minskning av 

transaktionskostnader är en vital faktor enligt Torres et al. (2014) för att skapa 

kostnadseffektivitet.  

 

6.3.2 Avoidance 

Genom att sälja en vara på ett visst sätt kan företag undvika ett returförfarande. För 

att bibehålla en kostnadseffektivitet i företaget bör ledningen arbeta med avoidance 

(Rogers et al., 2002). Att reducera returfrakt kan medföra att fler returer uppstår och 

därför bör företaget sträva efter att undvika returer från första början. Avoidance-

arbetet grundar sig i aktiviteter som rör förbättrandet av produktpresentationen. För 

att förbättra produktinformationen bör e-handelsföretaget analysera och föra statistik 

gällande returorsakerna för de produkter som kommit i retur. Detta för att ge 

blivande konsumenter uppdaterad produktinformation. En annan åtgärd kan vara att 

anpassa produktinformationen efter produktrekommendationer som andra 

konsumenter lämnar på hemsidan. Enligt Kokkinaki et al. (2002) kan returer minskas 

innan köp om e-handelsföretaget tar hjälp av det utvecklade verktyget som matchar 

konsuments produkter vid en beställning. Stämmer två produkter inte överens i 

matchningen, till exempel att en glödlampa inte överensstämmer med armaturen 

måste konsumenten godkänna detta. Detta minskar risken till returer som beror på att 

ett köp genomförts på felaktiga grunder. Vidare bör företaget följa den teknologiska 

utvecklingen för att identifiera nya, bättre, sätt att presentera produkter.  
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6.3.3 Gatekeeping 

Gatekeeping syftar till att förhindra att felaktiga returer passerar flödeskedjan 

(Rogers et al., 2002). E-handelsföretaget bör utveckla processer som syftar till att 

identifiera returer som inte är berättigade att returneras. En åtgärd kan vara att 

konsumenten ska kontakta företaget i de fall denne inte själv administrerar returen 

via hemsidan. I detta skede kan då företaget avgöra om returorsaken är godtagbar. 

Vidare bör företaget granska de returnerade produkterna när de anländer för att 

avgöra om de är godkända eller ej. Kokkinaki et al. (2002) menar att en gatekeeper 

kan innebära att förtydliga en produkts funktionalitet. För att förtydliga en produkts 

funktionalitet kan ett e-handelsföretag inom heminredning och möbler ha 

bruksanvisningar tillgängliga för konsumenten via hemsidan som denne får ta del av 

innan returen genomförs. 

 

6.3.4 Positionering 

När en produkt mottagits och godkänds gäller det för företaget att fatta beslut om vad 

som ska hända med produkten i nästa steg (Rogers et al., 2002). I de fall varan är i 

gott skick och originalemballage finns bör företaget sälja varan via dess hemsida i 

nyskick. Detta innebär att e-handelsföretaget kan sälja produkten till dess fullvärdiga 

värde och på så sätt få full ersättning för varan igen. Skulle produkten visa sig vara 

skada eller om originalemballage saknas bör företaget sälja varan via outlet och till 

ett lägre pris än ordinarie pris. Detta innebär att företaget får en reducerad intäkt 

istället för ingenting alls om produkten skulle skrotas. 
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Modell 2: Kostnadseffektiv modell som beaktar kundnöjdhet på lång respektive kort sikt 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Avoidance 
Förbättra produktinformation gällande 
produkterna på hemsidan. 
Analysera och bearbeta returorsaker. 
 Följ den tekniska utvecklingen. 
Ta del av konsumenternas 
produktrekommendationer. 

Gatekeeping 
Gör säkerhetskontroll när konsumenten 
administrerar en eventuell retur, alternativt be 
konsumenten kontakta företaget. 
Granska mottagna returer för att säkerställa 
att de är godkända. 
Förtydliga produkters funktionalitet genom 
bruksanvisningar på hemsidan. 

Fatta beslut gällande vart en mottagen retur 
ska föras vidare. Grunda beslutet på det skick 
produkten innehar.  

In
for
ma

tio
n	

Returvillkor 
Beakta balansen mellan en strikt och mer 
givmild returpolicy för att skapa kundlojalitet.  
Reducerad returkostnad för konsument. 

Positionering	
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7 Slutsats 

 
I studiens avslutande kapitel framför vi vår slutsats genom att svara på studiens 

frågeställningar och syfte. 

 

Enligt tidigare forskning framgår det att ledningen i e-handelsföretag ofta bortser 

ifrån att returprocessen är en värdegrundade process för konsumenten. Enligt denna 

studie framgår det att returprocessen utgör en vital del i skapandet av kundlojalitet 

till företaget. Om ett e-handelsföretag uppmuntrar konsumenten till retur istället för 

att se returen som ett onödigt ont kan detta leda till att en ökad försäljning då 

konsumenten blir mer lojal till företaget. 

 

Hjort (2013) menar att mellan 20-50 % av alla varor som köps via e-handel 

returneras. Vi ser i denna studie att företag inom heminredning och möbler har en 

returfrekvens på 1-8 %. En förklaring till detta kan utifrån studien vara att 

konsumenter är mer pålästa om produkten inför köp om produkten innehar ett högre 

värde. Med anledning av detta tolkar vi att det krävs välgrundad och tydlig 

information om produkterna inom segmentet heminredning och möbler. 

 

Hur ser returvillkoren ut för svenska e-handelsföretag inom segmentet 

heminredning och möbler jämfört med andra segment inom e-handel? 

Utifrån denna studie kan vi se att skillnader och likheter föreligger mellan segmentet 

heminredning och möbler jämfört med andra segment inom e-handel. Den största 

skillnaden mellan segmenten är att aktörer inom heminredning och möbler, i större 

utsträckning, saknar information om returprocessen och dess villkor på deras 

hemsidor. Detta kan leda till att missnöje hos konsumenterna inom segmentet uppstår 

innan eller efter ett köp har genomförts. Trots att 40 % av konsumenterna anser att 

returer är omständliga ska huvuddelen av företagen inom segmenten kontaktas innan 

retur. Detta kan bidra till att konsumenter upplever en svårare och mer komplicerad 

returprocess, vilket i sin tur kan skapa missnöje enligt tidigare forskning. 

 

I studien framgår det att segmentet heminredning och möbler kännetecknas av ett 

konservativt synsätt gällande dess returvillkor. Segmentet har inte utvecklats i 

samma utsträckning som exempelvis segmentet mode och kläder. Med anledning av 
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detta föreligger en viss risk att konsumenters förväntningar vid en returprocess inom 

e-handelsföretag inom heminredning och möbler inte uppfylls, vilket kan leda till att 

företag inom heminredning och möbler går miste om försäljningsintäkt på grund av 

missnöjda konsumenter.  

 

Hur hanterar svenska e-handelsföretag inom heminredning och möbler 

returprocessen i sin affärsmodell? 

Studien talar för att de undersökta fallföretagen inom heminredning och möbler utgår 

ifrån olika arbetssätt gällande returprocessen. Ett av fallföretagen har en väl 

utarbetad och automatiserad returprocess där företaget utgår ifrån att en retur ska 

vara enkel för konsumenten. Det andra företaget lägger inte fokus vid automatisering 

och strikta riktlinjer utan utgår istället efter att anpassa returen efter konsumenten. 

Båda företagen lägger en stor vikt vid att konsumenten ska vara tillfredsställd i slutet 

av returprocessen. I studien identifierar vi att det finns skillnader i hur företagen 

arbetar med att förebygga och minska returer samt att företagen differentierar sig 

gällande arbetsprocessen i att kostnadseffektivisera returprocessen. En förklaring till 

denna skillnad mellan företagens arbetssätt gällande returer kan grunda sig i att det 

ena företaget tillhör en större organisation där flera e-handelsföretag ingår. Detta kan 

bidra till att e-handelsföretaget besitter större kunskap inom returprocessen, vilket i 

så fall skapar bättre förutsättningar gällande hanterandet av returer.  

  

Hur kan en kostnadseffektivmodell se ut som beaktar kundnöjdhet på lång 

respektive kort sikt?  

Vår slutsats är att e-handelsföretag inom heminredning och möbler, för att hantera 

avvägningen mellan kundnöjdhet och kostnadseffektivitet, bör arbeta med 

information utifrån flera aspekter. Ju bättre och rättvis information konsumenten 

erhåller om en vara, desto högre är sannolikheten att konsumenten känner sig säkrare 

inför ett köp. Enligt vår tolkning leder detta till att färre varor returneras, vilket ur 

företagssynpunkt besparar kostnader till följd av returer. För att utveckla och 

förbättra produktinformationen bör företag inom segmentet ta lärdom av respektive 

retur för att vidare anpassa och förtydliga informationen för att förebygga returer. 

Enligt denna studie är balansen mellan en för strikt och en för generös returpolicy en 

vital faktor vid skapandet av en kostnadseffektiv returprocess som tar hänsyn till 

konsumenttillfredställelse. Genom denna studie kan vi se en möjlighet i att erbjuda 
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konsumenten en reducerad returfrakt där konsumenten bidrar i returarbetet för att 

skapa en hög kundlojalitet och kostnadseffektivisera returprocessen. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Studien pekar, som tidigare nämnt, på att information utgör en viktig faktor för en 

framgångsrik returprocess ur såväl konsument- som företagssynpunkt. Vi ser ett 

samband mellan produktinformation och returfrekvens. Därför vore det intressant att 

via en kvantitativ studie öka förståelsen för vilken typ av produktinformation 

konsumenter inom segmentet heminredning och möbler efterfrågar för att minska 

risken för returer. 
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Bilagor 
 
7.2 Bilaga 1 
 
7.2.1 Intervjuguide: Företag X 
Allmänt 

• Beskriv er bakgrund och roll, utbildning? 

• Hur länge har ni arbetat inom e-handel? 

• Hur ser er verksamhet ut generellt? Hur organiserad, eget lager? 

o Hur ser er huvudsakliga affärsidé ut?  

o Vill ni skilja er från era konkurrenter? 

o Om ja, hur? 

Returer 

Utformning 

• Beskriv er returprocess 

o Specifika frågor 

• Hur har returprocessen utvecklats? Har den sett likadan ut hela tiden? Om 

inte, varför?  

• Vad ligger till grund för returprocessens utformning? (Kund-

/företagsperspektiv) 

• Hur speglar returprocessen/strategin er affärsmodell/affärsidé? 

• Hur ser målsättningen ut gällande returprocessen ur: 

o Kundperspektiv 

o Företagsperspektiv (finansiellt) 

o Utveckling/innovation 

• Hur arbetar ni för att uppfylla dessa målsättningar? 

• Hur påverkar externa faktorer såsom; lagar & direktiv, konkurrenter och 

andra företag (transportörer etc.) inom försörjningskedjan returstrategin? 

• Vilka problem ser ni med returer? 

• Viss forskning hävdar att få företag har utarbetade strategier för att hantera 

returer. Hur arbetar ni med returproblematiken generellt?  

• Hur arbetar ni proaktivt med att minska returer? Vilka förbättringsmöjligheter 

ser ni? 

o Innan köp (avoidance) 
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• Vad anser ni är särskilt viktigt vid returer: service, pris, tid eller annat? 

• Vad sker vid en icke godkänd retur? 

• Hur arbetar ni med att motverka otillåtna returer? (Ej originalförpackning 

etc.) 

• Vad gör ni med returerna? (Åter till försäljning, reparation, outlet etc.) 

• Vad och vem styr vad som ska hända med returnerade varor? Vilka underlag 

krävs? 

Kostnad 

• Hur stor andel av totalt sålda varor returneras? 

o Vilken är den vanligaste returnerade varan? 

o Vilken är den vanligaste orsaken bakom en retur? 

o Viktigt att följa upp statistik och hur? 

• Hur stor kostnad utgör returerna årligen? Följer ni upp nyckeltal etc.? 

o Vad utgör den största kostnaden vid retur? 

• Hur många anställda blandas in i en returprocess? 

• Hur arbetar ni för att minska kostnaderna? 

Konsument 

• Vilken förståelse har ni gällande vilken returprocess den generalla 

konsumenten efterfrågar? 

o Skiljer det sig mellan olika kategorier av kunder? 

• Vilka typer av konsumenter? Målgrupp. 

o Finns det statistik på ”vilka” som returnerar? 

• Vad anser ni främjar för kundlojalitet och en lång kundrelation i en 

returprocess? 

• Hur hårt håller ni på returpolicy mot konsument? 

• Hur anser ni att returprocessen påverkar konsumentens omdöme om er? 
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7.2.2 Intervjuguide: Jotex 
Allmänt 

• Beskriv er bakgrund och roll, utbildning? 

• Hur länge har ni arbetat inom e-handel? 

• Hur ser er verksamhet ut generellt? Hur organiserad, eget lager? 

o Hur ser er huvudsakliga affärsidé ut?  

o Vill ni skilja er från era konkurrenter? 

o Om ja, hur? 

Returer 

Utformning 

• Beskriv er returprocess 

o Specifika frågor 

• Hur har returprocessen utvecklats? Har den sett likadan ut hela tiden? Om 

inte, varför?  

• Vad ligger till grund för returprocessens utformning? (Kund-

/företagsperspektiv) 

• Hur speglar returprocessen/strategin er affärsmodell/affärsidé? 

• Hur ser målsättningen ut gällande returprocessen ur: 

o Kundperspektiv 

o Företagsperspektiv (finansiellt) 

o Utveckling/innovation 

• Hur arbetar ni för att uppfylla dessa målsättningar? 

• Hur påverkar externa faktorer såsom; lagar & direktiv, konkurrenter och 

andra företag (transportörer etc.) inom försörjningskedjan returstrategin? 

• Vilka problem ser ni med returer? 

• Viss forskning hävdar att få företag har utarbetade strategier för att hantera 

returer. Hur arbetar ni med returproblematiken generellt?  

• Hur arbetar ni proaktivt med att minska returer? Vilka förbättringsmöjligheter 

ser ni? 

o Innan köp (avoidance) 

• Vad anser ni är särskilt viktigt vid returer: service, pris, tid eller annat? 

• Vad sker vid en icke godkänd retur? 
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• Hur arbetar ni med att motverka otillåtna returer? (Ej originalförpackning 

etc.) 

• Vad gör ni med returerna? (Åter till försäljning, reparation, outlet etc.) 

• Vad och vem styr vad som ska hända med returnerade varor? Vilka underlag 

krävs? 

Kostnad 

• Hur stor andel av totalt sålda varor returneras? 

o Vilken är den vanligaste returnerade varan? 

o Vilken är den vanligaste orsaken bakom en retur? 

o Viktigt att följa upp statistik och hur? 

• Hur stor kostnad utgör returerna årligen? Följer ni upp nyckeltal etc.? 

o Vad utgör den största kostnaden vid retur? 

• Hur många anställda blandas in i en returprocess? 

• Hur arbetar ni för att minska kostnaderna? 

Konsument 

• Vilken förståelse har ni gällande vilken returprocess den generella 

konsumenten efterfrågar? 

o Skiljer det sig mellan olika kategorier av kunder? 

• Vilka typer av konsumenter? Målgrupp. 

o Finns det statistik på ”vilka” som returnerar? 

• Vad anser ni främjar för kundlojalitet och en lång kundrelation i en 

returprocess? 

• Hur hårt håller ni på returpolicy mot konsument? 

• Hur anser ni att returprocessen påverkar konsumentens omdöme om er? 

Övrigt:  
• Är marknaden mogen jämfört med klädbranschen?  

• Hur ser du på utvecklingen för möbler och inredning i framtiden?  

  


