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Sammandrag
Antalet inköp och returer via e-handel har under de senaste åren ökat kraftigt. Majoriteten av

de varor som inhandlas via e-handeln är modevaror där även antalet returer inom denna

produktkategori är hög. Denna uppsats syftar till att studera en konsuments returbeteende av

modevaror via e-handeln. Det empiriska underlaget samlades in via fem kvalitativa intervjuer

som kopplades till det teoretiska ramverket samt applicerades på studiens analysmodell.

Studiens analysmodell kan förklara en konsuments returbeteende innehållandes tre

komponenter, företagets returpolicy, konsumentens nivå av tillfredsställelse samt

konsumentens utförande av retur. Resultaten i denna uppsats visar på att konsumentens

returbeteende påverkas i hög grad av ett företags returpolicy där komponenten ansträngning

spelar en stor roll. Tillfredsställelse har visat sig variera beroende på kravnivå och att

konsumenter kan undvika att utföra en retur trots att de känner sig otillfredsställda.

Ytterligare har utförandet av en retur visats bero på olika faktorer såsom passform och

leverans.

Nyckelord: E-handel, Retur, Returbeteende, Tillfredsställelse, Returpolicy, Mode
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1. Inledning

Konsumtion blir allt mer tillgängligt, där konsumenter numera kan genomföra köp på ett

flertal olika sätt (SCB, 2020). Däribland är e-handel en av de nyare och mest etablerade

handelsplatserna för konsumtion. Under de senaste åren har fler och fler konsumenter i

Sverige börjat handla på nätet vilket påvisar e-handelns popularitet (SCB, 2017). E-handeln

har på senare tid vuxit fram som fenomen och är en förkortning av begreppet elektronisk

handel som sker via fast alternativt mobil datakommunikation (Nationalencyklopedin, 2021).

Det går att se en tydlig skillnad mellan antalet personer som under år 2012 valt att handla via

e-handel i jämförelse med år 2019, där en ökning på cirka 50% skett (Svensk Handel, 2020).

Mode är en av de populäraste produktkategorierna att handla på nätet (SCB, 2016). Totalt sett

av alla användare av e-handel har 42% köpt kläder eller skor under år 2020 vilket kan bottna

sig i att allt fler idag väljer att handla modevaror på nätet istället för i fysiska butiker

(Postnord, 2020). Enligt Dagens Handel (2018) väljer många konsumenter att handla på nätet

där de två främsta orsakerna till detta är tillgänglighet och utbud, där konsumenter kan handla

när som helst på dygnet och ta del av en stor kvantitet modevaror. Ytterligare kan faktorer

såsom billiga priser och bekvämlighet vara orsaker till att konsumenter föredrar e-handel

(ibid).

Ett köp via e-handel behöver inte endast innefattas av utbyte av vara mellan konsument och

säljare utan det kan även vara viktigt att se till delar som konsumentens beteende efter ett köp

(Kotler & Keller, 2016, s. 200). Nivå av tillfredsställelse samt agerande efter ett köp kan,

enligt Kotler & Keller (2016, s. 200) hjälpa till att förklara och undersöka en konsuments

aktivitet efter inhandlandet av exempelvis modevaror på nätet. En konsuments nivå av

tillfredsställelse efter ett köp bestämmer hur dess agerande kommer att se ut (ibid). Sett till

konsumentens beteende efter ett köp kopplat till e-handel av modeartiklar kan vissa problem

uppstå, där varor som inhandlas av konsumenterna inte motsvarar den uppfattning som de

haft. Detta kan i sin tur resultera i att konsumenten väljer att utföra en retur (Kotler & Keller,

2016 s. 200). Vid inköp av kläder på nätet kan storlek, passform och färg som inte stämmer

överens med konsumentens förväntningar vara vanliga orsaker till returnering (Handelsrådet,

2017). Vid köp av modevaror via e-handel kan konsumenter endast ta del av digitala

upplevelser av varorna i form av bilder och beskrivningar i textform (Bring, 2015). Till följd

av detta, kan konsumenternas agerande efter ett köp tänkas resultera i fler returer än vid köp i

fysisk butik, där konsumenten faktiskt sett, känt och eventuellt redan provat varan innan köp.
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Ett köp som inte motsvarar konsumentens förväntningar kan leda till returnering (Kotler &

Keller, 2016).

De senaste åren har returer som en del av konsumentens agerande efter ett köp, blivit allt

vanligare (Postnord, 2019). Enligt en undersökning gjord av Postnord (2019) har två

tredjedelar av alla tillfrågade konsumenter returnerat en vara köpt via e-handeln, där nio av

tio ansåg att detta fungerade väl. Således anser konsumenterna att företag inom e-handeln har

en fungerande returpolicy samt process gällande returnering (ibid). Företags returpolicys kan

se olika ut och utgörs av delar som kostnad, ansträngning, tid, bredd och utbyte (Janakirman,

Syrdal & Freling, 2016). Vid returnering av modevaror från e-handelsföretaget Nelly (2021),

genomgår konsumenten ett antal steg. Till en början registrerar konsumenten returen online,

följt av att denne klistrar på returetiketten på paketet för att till sist lämna paketet till närmsta

ombud (Nelly, 2021). Detta kan skilja sig företag emellan och detta utgör endast ett exempel

på hur en konsuments utförande av en retur via e-handeln kan se ut. Vid köp av varor på nätet

har konsumenten, enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)

rätt till 14 dagars ångerrätt (Konsumentverket, 2021).

I Sverige returneras varje år omkring 3,3 miljoner varor som köpts via e-handel (Forskning &

Framsteg, 2019). Cirka en femtedel av alla köp som görs av kläder på nätet returneras (ibid).

Dagens Handel (2020) uppger att statistik från tidigare år har visat att returnering inom

e-handel är det mest växande under 2019 i jämförelse med returer gjorda i fysisk butik.

Returer blir allt vanligare vilket påvisar dess ökade roll inom e-handeln. En djupare insikt för

varför och hur en konsument utför en retur anses nödvändig. Detta i och med att betydelsen

av returer inom e-handel enligt Handelsrådet (2017) med stor sannolikhet kommer att öka

med tiden.

Hellström et al. (2017) menar att det saknas nutida forskning gällande konsumentreturer och

returhantering. Joon, Yoon & Vangelova (2015) anser att returbeteende är ett område som är

underanalyserat, trots dess betydelse för återförsäljare såväl som för tillverkare. Tidigare

forskning kring ämnet har i större utsträckning fokuserats på att generalisera resultat istället

för att skapa djupare förståelse kring skiljaktiga beteendemönster (Hjort et al. 2013). På

grund av detta anses det relevant att mer djupgående undersöka en konsuments returbeteende

via e-handeln för att utveckla befintlig forskning inom området.
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1.1 Syfte

Denna studie syftar till att undersöka en konsumentens returbeteende av modevaror via

e-handeln. Detta för att mer djupgående förstå vad som kan ligga till grund för ett särskilt

returbeteende vid e-handelsköp inom modebranschen. Studiens resultat syftar till att utveckla

den teoretiska förståelsen för konsumenters returbeteende och vidareutveckla den tidigare

forskning som finns inom området.

1.2 Disposition

Nästkommande kapitel är kapitel 2, studiens teoretiska ramverk som omfattas av delar

relaterat till en konsuments returbeteende. Dessa delar utgörs av ett företags returpolicy,

konsumentens nivå av tillfredsställelse samt utförande av retur. Kapitlet avslutas med en

analysmodell relaterat till de presenterade delarna. Följaktligen redogörs i kapitel 3 studiens

metod där en beskrivning av det valda tillvägagångssättet framförs. I kapitel 4 presenteras

studiens empiri som är uppdelad i underrubriker efter varje informants svar. Därefter framförs

kapitel 5 beståendes av en analys där det empiriska materialet kopplas till det teoretiska

ramverket samt studiens analysmodell. Slutligen framförs kapitel 6 med en slutsats, studiens

implikationer samt begränsningar för att sedan avslutas med förslag till framtida forskning.
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2. Teoretiskt ramverk

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverket som innefattar relevanta delar kopplat

till en konsuments returbeteende. Initialt redogörs det under 2.1 en beskrivning av ett företags

returpolicy och dess betydelse inom e-handel. Fortsättningsvis framförs en förklaring om en

konsuments nivå av tillfredsställelse efter ett köp under 2.2. Därefter presenterar 2.3

konsumentens utförande av retur. Kapitlet avslutas sedan med ett framförande av studiens

analysmodell under 2.4.

2.1 Betydelsen av ett företags returpolicy inom e-handel

En returhantering via e-handel kan skapa en osäkerhet hos en konsument kring dess köp

(Wood, 2001), där valet av att utföra ett köp eller ej kan vara beroende av hur enkelt det är att

returnera en vara (Mukhopadhyay & Setaputra, 2007). En returpolicy spelar en viktig roll i en

returhantering och kan med andra ord beskrivas som en trygghet för en konsument (Chen &

Chen, 2015). Definitionen av en returpolicy kan förklaras som de villkor som e-handlare

väljer att erbjuda sina konsumenter, vid returnering av deras varor.

Janakirman, Syrdal och Freling (2016) anser att det finns fem olika delar som innefattas i ett

företags returpolicy beståendes av kostnad, ansträngning, tid, bredd och utbyte. Författarna

beskriver samtliga delar enligt följande: Kostnad innefattar det pris konsumenten måste

betala för att returnera en vara eller med andra ord hur mycket konsumenten får tillbaka av

vad den betalat. Ansträngning syftar till vad som krävs av konsumenten för att göra returen i

form av att sätta på en returetikett eller att registrera en retur. Tid innefattar returtiden

företaget erbjuder sina konsumenter, med andra ord hur länge en konsument kan vänta innan

denne måste returnera varan. Slutligen förklarar författarna bredd som företagets generositet i

godkännande av returer för varor såsom reavaror och utbyte som pengautbyte mellan

konsument och företag när returen är utförd. Enligt författarna har nämnda delar en

betydande roll i hur en konsuments returbeteende kommer att se ut (ibid). Det har visat sig att

mer flexibla och generösa returpolicys inte nödvändigtvis behöver leda till ökade returer

(Janakirman, Syrdal & Freling, 2016). En generös returpolicy innebär mindre ansträngning

och en större frihet för konsumenten (ibid) samt en kostnadsfri retur (Lantz & Hjort, 2013).
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2.2 Konsumentens nivå av tillfredsställelse efter ett köp

Enligt Kotler och Keller (2016, s. 200) syftar nivå av tillfredsställelse efter ett köp

(postpurchase satisfaction) till hur konsumentens förväntningar stämmer överens med den

faktiska upplevelsen. Om konsumentens förväntningar inte alls stämmer överens med det

faktiska utfallet, kommer konsumenten uppleva missnöjdhet och besvikelse. Stämmer

konsumentens förväntningar överens med upplevelsen av varan, kommer konsumenten känna

sig tillfredsställd. Beroende på dessa känslor, avgörs det om konsumenter till exempel

kommer att köpa varan igen, prata gott eller ont om varan samt utföra en retur. En individs

tillfredsställelse beror därav på hur stort gapet mellan förväntningar och upplevelse är vilket

kan skilja sig från individ till individ, beroende på dess kravnivå. Vissa upplever ett gap när

varan inte är perfekt, medan andra inte alls har samma krav. (Kotler & Keller, 2016, s. 200)

Han och Ryu (2012) menar att en konsuments val att returnera en vara eller ej till stor del

beror på konsumentens nivå av tillfredsställelse, med andra ord desto högre tillfredsställelse

ju större chans är det att konsumenten behåller varan. Följaktligen menar författarna att detta

kan bero på ett flertal olika faktorer och inte endast på konsumentens förväntningar av den

köpta varan. Leverans av varor via e-handel kan ha en stor roll i konsumentens upplevelse

och val av retur (Gupta, Su & Walter, 2004). Konsumentens känsla efter ett köp utgör en stor

del av hur konsumenten kommer bära sig åt där exempelvis missnöjdhet på grund av en sen

leverans kan innebära retur (ibid).

2.3 Konsumentens utförande av retur

Sett till konsumentens agerande efter ett köp (postpurchase actions) kan en missnöjd

konsument besluta sig för att returnera en köpt vara som ett möjligt agerande för dess

otillfredsställelse (Kotler & Keller, 2016, s. 200). Att konsumenten utför en retur innebär att

personen i fråga lämnar tillbaka en eller flera varor till säljaren (Lin et al. 2020). När

konsumenten beslutat sig för att returnera en vara krävs ett val av tillvägagångssätt för att

kunna byta varan alternativt få pengar tillbaka (Bernon, Cullen & Gorst, 2016). Ett utförande

av retur via e-handel kan gå till på ett antal olika sätt. Konsumenten kan bland annat välja att

skicka tillbaka varorna via post till det säljande företaget eller ett distributionslager (Lin et al.

2020).
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Hjort (2010) förklarar hur en konsument kan bestämma sig för att behålla en vara, trots att

konsumenten inte känner sig tillfredsställd med köpet om det anses besvärligt alternativt

tillfaller en kostnad för kunden att genomföra returen. Cullinane (2009) förklarar vidare att en

konsument ibland tenderar att köpa flera olika klädesplagg vid köp via e-handel då de är

medvetna om att det finns möjlighet att utföra en retur. Detta kan innebära att allt fler väljer

att handla med retur i åtanke (Cullinane, 2009). Detta är framförallt vanligt inom kläd- samt

skobranschen, då passform är betydande för konsumenten och resulterar således i ett flertal

returer för företagen (Cullinane, 2009).

2.4 Analysmodell

Följande analysmodell tydliggör vad som i denna undersökning utgör en konsumentens

returbeteende, vilket denna studie ämnar att undersöka. I denna analysmodell utgörs

konsumentens returbeteende av tre komponenter vilket är företagets returpolicy,

konsumentens nivå av tillfredsställelse samt utförande av retur. Dessa komponenter utgör

tillsammans en konsuments returbeteende. Analysmodellen omfattar alltså aspekter som

varför och hur ett särskild returbeteende uppstår.

Figur 1. Analysmodell gällande en konsuments returbeteende inom e-handel som utgörs av tre

komponenter, företagets returpolicy, konsumentens nivå av tillfredsställelse samt konsumentens

utförande av retur.
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3. Metod
I detta kapitel behandlas studiens metod där undersökningens forskningsdesign presenteras

under 3.1. Vidare, diskuteras och motiveras studiens val av informanter under 3.2 samt en

presentation av valda informanter under 3.2.1. Därefter framförs det i 3.3 en intervjuguide

och i 3.4 en framställning av empiri och analys. Avslutningvis redogörs reliabilitet och

validitet under 3.5, kopplat till studiens valda forskningsmetod.

3.1 Forskningsdesign

Denna studie har utförts med en kvalitativ forskningsdesign där huvudsyftet var att tolka hur

verkligheten uppfattades av informanterna (Bryman & Bell, 2017, s. 372). Med hänsyn till

studiens syfte ansågs en kvalitativ metod vara mest relevant då denna studie syftar till att

djupgående undersöka utvalda konsumenters returbeteenden. Genom att använda sig av en

kvalitativ metod skapades utrymme för informanterna att uttrycka känslor och motivera sina

svar, vilket hjälpte oss författare att erhålla en djupare förståelse kring varför och hur deras

returbeteenden ser ut. Studien har utgått ifrån ett abduktivt synsätt, där vi utgått från det

empiriska underlaget utan att ha uteslutit teoretisk förförståelse inom området (Alvesson &

Sköldberg, 2017, ss. 12-13). Vi utgick från det empiriska materialet och kopplade detta till

tidigare forskning för att eventuellt kunna förklara en konsuments returbeteende utifrån den

teoretiska referensramen.

3.2 Val av informanter

Studien grundades på ett målstyrt val där informanterna valdes utifrån särskilda kriterier, för

att på så sätt finna informanter med erfarenhet av det område som studien ämnade att

undersöka och således bidra till studiens syfte. I och med att studien syftar till att undersöka

konsumenters returbeteende ansågs det viktigt att välja informanter med erfarenhet av

returnering vid minst ett tillfälle. Detta då konsumenter som tidigare inte gjort en retur inte

heller kan uttrycka sig om egna upplevelser inom ämnet och därmed inte går att applicera på

studiens analysmodell. Vidare, krävdes det att informanterna e-handlat modeartiklar minst en

gång då returnering via e-handel inte är möjlig utan ett köp. Dessutom var det viktigt att

dessa bestod av modevaror då studien syftar till att undersöka returbeteenden inom

modebranschen.

Dessa kriterier var:
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1. En privatperson som

2. E-handlat modevaror minst en gång

3. Där minst en gång resulterat i retur

Storleken på studiens val av informanter berodde på teoretiska avgöranden (Bryman & Bell,

2017, s. 413) där fokus låg på ett sökande efter olika informanter. Detta för att mer

djupgående kunna förstå vad som ligger till grund för ett visst returbeteende. För att finna

informanter som uppfyllde kriterierna ovan genomfördes en förstudie, för att i sin tur

genomföra intervjuerna till studiens syfte. Under förstudien kontaktades bekanta för en

kontroll av att individerna uppfyllde de kriterier som studien hade. Detta resulterade i de

informanter som studien byggde vidare på. Fem stycken informanter intervjuades beståendes

av bekanta samt vänners vänner då dessa utgjordes av personer som uppfyllde de angivna

kraven. På så sätt kunde sökandet av informanter effektiviseras och bekvämligheten hos

informanterna vid intervjutillfällena tänkas öka. Val av informanter grundades i att de

uppfyllde samtliga kriterier och skiljde sig i deras svar.

3.2.1 Presentation av informanter
Mannen som sällan gör returer är 57 år och driver två egna bolag. Han handlar modevaror

via e-handel cirka fyra gånger per år, detta består vanligtvis av kläder. Dessa köp resulterar

sällan i en retur, där han endast gjort en retur någon enstaka gång.

Kvinnan som undviker returer är 56 år och arbetar som heltidsanställd. Hon handlar

modevaror via e-handel ungefär sex till sju gånger per år, vilka består av olika modevaror

men främst skor, väskor och sommarkläder. Dessa köp resulterar sällan i en retur, där hon

endast gjort retur ett fåtal gånger.

Kvinnan som avstår retur på grund av bekvämlighet är 25 år och är i dagsläget

deltidsanställd. Hon handlar modevaror via e-handel uppskattningsvis en gång i månaden, där

främst kläder är den kategori som inhandlas. Dessa köp resulterar i vissa fall i en retur, där

hon gör en retur cirka två gånger per år.

Kvinnan med delade åsikter om returnering är 23 år och studerar idag på heltid med en

deltidsanställning vid sidan av. Hon handlar modeartiklar varannan månad och hennes köp
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består till störst del av kläder. Dessa köp resulterar ibland i en retur, där hon gör en retur cirka

tre gånger per år.

Mannen som handlar med retur i åtanke är 26 år gammal och arbetar för närvarande heltid

med sitt egna bolag. Han e-handlar modeartiklar omkring tolv gånger per år, där köpen till

störst del består av kläder och skor. Dessa köp resulterar relativt ofta i en retur, där han gör en

retur cirka fem gånger per år.

3.3 Datainsamling

Enligt Bryman & Bell (2017, s. 451) är intervju som metod för datainsamling, det mest

använda vid genomförande av en kvalitativ forskning. Intervjuer skapar möjligheter till

flexibilitet, där det vid kvalitativa intervjuer är genomförbart att komma med nya tankar och

idéer under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2017, s. 388). För att skapa en förståelse kring

informanternas returbeteende ansågs semistrukturerade intervjuer mest lämpade. Valt

tillvägagångssätt gav frihet till informanterna att dela med sig om egna tankar samt utförligt

beskriva dess tidigare upplevelser. Dessutom ställdes följdfrågor som ansågs relevanta under

tidens gång för att utöka förståelsen gällande informanternas tankar och beteende inom det

studerade området.

Alla intervjuer genomfördes via videosamtal, dels för att effektivisera och dels på grund av

den rådande pandemin vilken försvårade fysiska möten. Varje intervju pågick i cirka 20-30

minuter där intervjuerna valdes att spelas in, detta gjorde det möjligt för oss forskare att

lyssna igenom varje intervjutillfälle ett flertal gånger. Informanterna meddelades om att

intervjuerna spelades in och att dessa endast skulle finnas tillgängliga för oss forskare.

Samtliga intervjuer inleddes med frågor om informanternas bakgrundsinformation såsom

ålder och sysselsättning, vilket gav oss en tydligare överblick över samtliga informanter. Vid

slutet på varje intervjutillfälle tillfrågades informanterna om de önskade vara anonyma, vilket

några av informanterna ville. På grund av detta benämndes inga informanter vid namn. Efter

alla sju utförda intervjuer valdes fem av dessa ut, då två av intervjuerna ansågs vara för

likartade resterande informanternas svar. De fem utvalda intervjuerna ansågs bidra med olika

upplevelser, åsikter och erfarenheter inom det studerade område vilket kunde ge oss djupare

förståelse för olika returbeteenden.
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3.4 Pilotstudie

Innan intervjuundersökningen, utfördes en så kallad pilotstudie då det efter ett antal

intervjutillfällen kan visa sig att problem uppstår med frågorna, vilket med hjälp av en

pilotstudie ofta kan åtgärdas (Bryman & Bell, 2017, s. 266). Pilotstudien utfördes inte på

någon av de informanter som senare bidrog till det empiriska underlaget. Pilotstudien ämnade

endast att kontrollera om de frågor som intervjuerna tänkt utgå ifrån var förståeliga. Efter att

pilotstudien genomfördes skedde ett fåtal justeringar, där några frågor förtydligades och

omformulerades för att undvika eventuella missförstånd vid intervjutillfällena.

3.5 Intervjuguide

En intervjuguide skapades (se bilaga 1) i syfte att hjälpa oss forskare att inte utelämna

relevanta delar som ansågs betydelsefulla för att uppfylla studiens syfte, men även för att få

en tydligare struktur under intervjutillfällena. Intervjuguiden bör hålla en viss form av

ordning kopplat till studiens tema (Bryman & Bell, 2017, s. 460). Denna studies

intervjuguide har utvecklats utifrån fyra valda teman; Köp via e-handel, nivå av

tillfredsställelse, utförande av retur samt företagets returpolicy. Dessa teman är utvalda för att

kunna täcka alla delar som innefattar en konsuments returbeteende utifrån studiens

analysmodell.

De första fyra frågorna i intervjuguiden utgör temat köp via e-handel vilket är relevant att

undersöka då det ligger till grund för en konsuments returbeteende och utgör en av de delar

som studiens analysmodell berör. Frågor om bakgrund till konsumentens köp via e-handel

ställdes, såsom hur ofta samt vad dess köp vanligtvis består av. Följaktligen, har två frågor

utformats för att undersöka temat företags returpolicy och hur detta kan påverka en

konsuments returbeteende. Frågor om vad konsumenten anser om företagens returpolicys

men även om de kollar upp dessa innan ett köp ställdes. Vidare, består temat konsumentens

nivå av tillfredsställelse av fyra frågor. Dessa är skapta för att få informanten att dela med sig

om sina erfarenheter kring hur tillfredsställda de känner sig efter ett köp och hur detta

påverkar deras returbeteende. Frågor såsom dess upplevelse av köp via e-handeln och dess

upplevda nivå av tillfredsställelse ställdes. Slutligen, det sista temat vilket är en konsuments

utförande av retur består av frågor relaterade till informantens agerande efter ett köp. Några

av de frågor som ställdes var om de redan vid köptillfället har retur i åtanke och vad de

värderar högst vid en returnering.
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3.6 Framställning av empiri och analys

Efter genomförandet av intervjuerna avlyssnades underlaget ett flertal gånger för att undvika

att vi skulle glömma eller av misstag bortse från viktiga detaljer som nämndes under

intervjutillfällena. Intervjuerna transkriberades för att på så sätt säkerställa att informanternas

svar blev korrekt återgivna. Det transkriberade materialet diskuterades mellan oss författare

och sorterades efter vad som ansågs som betydelsefull och relevant information gällande

informanternas returbeteende, sett till studiens syfte. Relevanta citat som stärkte

informanternas resonemang valdes ut. Empirin strukturerades efter varje enskild informant

för att få en klarare bild och förståelse av varje informants returbeteende. Följaktligen

diskuterades det empiriska materialet utifrån analysmodellens tre komponenter för att urskilja

och analysera informanternas returbeteende och koppla dessa till relevant teori.

3.7 Reliabilitet och Validitet

Reliabilitet även kallat tillförlitlighet syftar till om studiens resultat har möjlighet att utmynna

i samma resultat om undersökningen hade gjorts på nytt eller om andra betingelser skulle haft

en påverkan på resultatet. (Bryman & Bell, 2017, s. 68). I denna studie redogörs ett

metodavsnitt där bland annat val av informanter, tillvägagångssätt och intervjuguide

redogörs. Detta skapar möjlighet för andra forskare att så gott som det går kunna replikera

studien. Däremot bygger valda intervjuer på en intervjuguide där endast en mall redogörs,

med öppenhet för exkludering samt addering av frågor. Således kan svårigheter uppkomma

kring att replikera studien på ett punktligt överensstämmande sätt. Med detta i åtanke, har

intervjuguiden utformats på ett så tydligt sätt som möjligt, där de huvudområden som

intervjuerna berör tas med, med förutbestämda teman.

Att studiens informanter består av bekanta till oss, kan tänkas påverka intervjuunderlaget som

studien bygger på och ha en negativ inverkan på studiens reliabilitet. Däremot kan ett resultat

av detta tänkas vara att informanterna talar mer fritt då de känner sig bekväma med oss

forskare. Intervjuerna har genomförts med hjälp av väl utformade frågor för att undvika att

sväva iväg från ämnet. Båda forskarna har deltagit vid alla intervjutillfällen, där

informanterna vid varje tillfälle varit okänd för en av oss forskare, då vi inte har samma

bekantskapskrets. Detta minskar risken att forskarna blir subjektiva och tolkar informationen

på ett partiskt sätt.
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En möjlig invändning gällande studiens tillvägagångssätt kan vara att informanterna endast

kommer ihåg eller väljer att framföra mer extrema fall sett till deras returbeteende. Detta ökar

risken för att svaren på så sätt kan bli något missvisande då de inte fullt ut speglar det

verkliga beteendet. Intervjuerna pågick dock under en längre tid och vi forskare ställde

följdfrågor och gjorde rum för att informanterna tydligt kunde beskriva och tänka över deras

tidigare returer. Detta för att skapa en djupare förståelse men också för att öka reliabiliteten.

Med det valda tillvägagångssättet finns det risk att vi forskare väljer att tolka insamlad data

på ett partiskt och missvisande sätt, där de faktiska beskrivningarna som anges av

informanterna istället framförs i enlighet med forskarnas tycke och tolkande (Bryman & Bell,

s. 393). För att undvika detta har båda forskarna varit närvarande vid varje intervjutillfälle där

även varje intervju spelades in. Detta har möjliggjort att vi efter intervjun kunnat sitta

tillsammans vid flertal tillfällen och se över de svar som informanterna gett. Underlaget har

även transkriberats, för att säkerställa att informationen framgår i enlighet med

informanternas uttalande.

Ytterligare ett forskningskriterium som anses högst väsentlig vid utförandet av

forskningsmetod är validitet (Bryman & Bell, 2017, s. 69). Validitet behandlar bedömningen

kring de slutsatser som genererats och dess existerande samband (ibid). Denna studie syftar i

första hand inte till att bidra med generaliserbart resultat utan istället förmedla kunskap om

returbeteenden och en mer djupgående förståelse för enstaka informanter. Ytterligare

utformades en intervjuguide med intervjufrågor som tydligt kopplats till den analysmodell

som studien utgått ifrån. Analysmodellen har framställts med hjälp av tidigare forskning som

redogjorts i det teoretiska ramverket för att klargöra koppling mellan studiens observationer

och teoretiska föreställningar.
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4. Empiri

I detta avsnitt redogörs studiens insamlade data. Empirin är uppdelad efter varje enskild

informants svar enligt följande: 4.1 Mannen som sällan gör returer, 4.2 Kvinnan som

undviker returer, 4.3 Kvinnan med delade åsikter om returnering, 4.4 Kvinnan som avstår

retur på grund av bekvämlighet samt 4.5 Mannen som handlar med retur i åtanke.

4.1 Mannen som sällan gör returer

Mannen som sällan gör returer förklarar att han gör e-handelsköp av modevaror cirka fyra

gånger per år där han endast har utfört en retur någon enstaka gång. Han anser att e-handelns

svaghet är själva processen att göra en retur, således undviker han i många fall att genomföra

köp via e-handeln då han upplever returnering som krångligt. När han väl genomför ett köp

via e-handeln menar han att detta vanligtvis består av varor som han inte kommer behöva

returnera. När mannen som sällan gör returer köper något billigare varor via e-handel, kan

han i vissa fall undvika att genomföra returen trots att han inte är nöjd med varan han fått

hem då han värdesätter tid mer än pengar. Han menar på att den returtid som företagen har,

anses för kort. De fåtal gånger mannen som sällan gör returer faktiskt gjort en retur, beror

oftast på att varan kostat relativt mycket och inte passade.

Han berättar om ett av de köp som han minns resulterat i en retur, vid detta tillfälle hade han

köpt en jacka som var alldeles för liten. I och med att jackan kostade en del och i detta fall

inte ens kunde komma till användning, valde mannen som sällan gör returer att returnera

denna. Han tillägger: “Hade det inte varit en relativt dyr jacka hade jag nog inte returnerat

den även om den inte passade, jag tycker inte den tid och energi som krävs är värt det”.

Vid köp via e-handel kollar mannen som sällan gör returer generellt sätt inte upp företagets

returpolicys innan då han är medveten om att konsumenter i Sverige bland annat har rätt att

ångra sitt e-handelsköp. Mannen som sällan gör returer anser att processen gällande

returnering hade kunnat utvecklas för att minska konsumenternas förvirring och ansvar vid

returnering i allmänhet. Han uttrycker sin kravnivå som låg och att han i de allra flesta fall

känner sig tillfredsställd med de köp han genomför. Mannen som sällan gör returer anser att

den tid och energi som krävs vid returnering i många fall inte är värt det och att han aldrig har

retur i åtanke vid köptillfället. Han menar på att han i många fall inte ens behöver fundera på

returnering. Den enstaka gång mannen som sällan gör retur utfört en retur har han gjort detta
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genom att paketera in varan, klistra på den returetikett som krävs för att sedan lämna detta

hos ett postombud.

4.2 Kvinnan som undviker returer

Kvinnan som undviker returer handlar modevaror via e-handel ungefär sex till sju gånger per

år och förklarar att hon endast gjort en retur ett fåtal gånger. Hon anser att hennes

förväntningar av e-handelsköp inte alltid stämmer överens med vad hon tänker förväntar sig

och fortsätter förklara att detta beror på. Hon menar generellt att modekläder inte brukar

passa och säger: “Det sitter inte som det ser ut på modellen fast jag har lärt mig att man ska

kolla på hur lång modellen är, vad den väger och så”. De gånger hon inte är nöjd är oftast på

grund av att passform, kvalité eller att storlek inte är bra. Missnöjdheten minskar dock när

hon köper varor som enligt henne är svårare att misslyckas med såsom väskor och skor.

Fortsättningsvis förklarar hon att hon numera oftare känner sig tillfredsställd då hon försöker

undvika att beställa varor som hon av tidigare erfarenhet upplevt svårigheter kring. Hon

uttrycker även att hon idag mer utförligt söker information om varorna hon funderar på att

köpa för att på så sätt undvika en eventuell retur. Kvinnan som undviker returer undviker

exempelvis att köpa byxor på nätet då hon anser att passform och storlek är svårt att

uppskatta innan köp. På grund av detta väljer hon att avstå ett sådant sorts köp i och med att

hon upplever att returnering är krångligt.

Kvinnan som undviker returer nämner att när hon väljer att göra en retur bör alla tillbehör

som krävs för att göra returen finnas med och att man själv inte ska bli tvungen att göra extra

ansträngningar. Det bör till exempel medfölja en färdig returetikett som bara går att klistra på

paketet. Trots att hon värderar smidiga returer är priset inget som hon anser vara lika

betydande. Hon menar istället att det ibland kan vara bra om man får betala för returer då

man måste tänka på att returer medför att paket ska åka fram och tillbaka. Hon säger enligt

följande: Om man får betala lite för returen så är man kanske noggrannare med sitt köp, att

man inte sitter och spontanköper massor med saker som man sen egentligen inte vill ha“.

Fortsättningsvis förklarar hon att en strulig och lång leverans i hennes fall kan vara en

bidragande faktor till att hon väljer att inte utföra en retur, i detta fall anser hon att processen

blir alldeles för omfattande.

Kvinnan som undviker returer nämner att hon aldrig tidigare handlat med retur i åtanke men

att hon på grund av tidigare erfarenhet, innefattandes av en mycket krånglig returnering, är
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mer noggrann med sitt val av vara. Hon berättar även att hon i en del fall tar hjälp av sin

dotter som har mer kunskap och erfarenheter av köp via e-handel. Vidare, berättar kvinnan

som undviker returer om de tillfällen som ett köp resulterat i en retur. Vid dessa gånger har

hon fått med returetiketten i paketet, använt sig av samma påse som kläderna levererats i och

lämnat detta till ett postombud i närheten. Däremot tog hon även vid returnering ibland hjälp

av sin dotter, i och med hennes egna begränsade erfarenhet samt kunskap inom detta område.

4.3 Kvinnan som avstår retur på grund av bekvämlighet
Kvinnan som avstår retur på grund av bekvämlighet berättar att hon handlar modevaror via

e-handel uppskattningsvis en gång i månaden där cirka två av dessa köp resulterar i retur.

Hon menar på att hennes förväntningar numera oftast stämmer överens med resultatet, det vill

säga att varan motsvarar det hon tänkt sig. Däremot berättar hon att jeans är något som hon

upplever som svårt att e-handla. Kvinnan som avstår retur på grund av bekvämlighet anser att

hon tidigare upplevt låg tillfredsställelse med hennes e-handelsköp men att numera ofta

känner sig tillfredsställd, då hon undviker att beställa varor som hon av tidigare erfarenhet

upplevt svårigheter kring. Hon berättar hur hon innan köpet är ganska kritisk mot de varor

hon planerar att köpa, där hon genom beskrivning samt bilder skapar sig en relativt rättvis

bild av varan redan innan köpet. Således upplever hon vanligtvis tillfredsställelse vid

mottagande av varan. Däremot berättar hon att om hon vid något tillfälle inte känner sig

tillfredsställd med sitt köp, undviker hon att handla från det företaget igen.

Enkelhet och smidighet vid returnering är något som kvinnan som avstår retur på grund av

bekvämlighet värderar högt, såsom medföljande returetikett. Hon säger följande: “Det ska

vara enkelt, finnas returetikett som man bara kan sätta på samma paket, lämna tillbaka till

postombud utan att det ska kosta något”. Kvinnan som avstår retur på grund av bekvämlighet

upplever att företags returpolicys generellt sett fungerar bra och är smidiga. Däremot om

processen att returnera upplevs krånglig eller jobbig, skjuter hon på genomförandet och oftast

resulterar det i att returen inte blir av då exempelvis ångerrätten kan ha passerat när hon väl

ska genomföra returen. Hon säger: Ibland måste du logga in på ditt konto och typ hämta en

etikett och sånt där. Det kan göra att man drar ut på det och sen tillslut faktiskt skiter i det,

det har hänt mig.

Kvinnan som avstår retur på grund av bekvämlighet säger att hon inte har retur i åtanke vid

handelstillfället, men vid enstaka tillfällen kan hon välja att beställa en vara i flera olika
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storlekar, för att sedan lämna tillbaka det som inte passar. Detta kan ske när hon ska köpa ett

speciellt plagg till något finare tillfälle, där hon även då kan ha något högre krav på de hon

beställer. Kvinnan som avstår retur på grund av bekvämlighet uttrycker att hennes returer

vanligtvis blir utförda om hon bestämt sig för att göra en retur. Således spelar den returpolicy

som företaget har ingen större roll. De returer hon genomför, sker vanligtvis genom att

placera varan i en fraktpåse eller kartong, applicera returetiketten och sedan lämna in paketet

på ett postombud.

4.4 Kvinnan med delade åsikter om returnering

Kvinnan med delade åsikter om returnering förklarar att hon handlar modeartiklar via

e-handeln ungefär varannan månad, där hon genomför en retur cirka tre gånger per år. Hon

säger att hon tycker att e-handel är välfungerande och en okomplicerad process så länge

hennes köp inte resulterar i ett flertal returer. Hon anser att hennes e-handel köp av

modevaror oftast leder till besvikelse och detta till störst del på grund av dålig passform. Hon

berättar att hon ofta handlar via samma modekedja, i hennes fall Zara, men trots detta kan

passformen variera och förklarar vidare att modellerna på nätet oftast inte är i enlighet med

hennes kroppsform. När hon däremot kan skriva in sina egna mått och få hjälp med storlek

blir hon ofta mer nöjd. Hon uttrycker att hennes kravnivå beror på köpt vara men att hon

generellt sett ställer höga krav på sina köpta e-handelsvaror.

Kvinnan med delade åsikter om returnering berättar om en returupplevelse och börjar

förklara om ett tillfälle då hon handlade många varor, till sig själv och sin sambo på rea.

Majoriteten av modeartiklarna var hon inte nöjd med och hon behöll endast ett plagg av sju.

Detta uttryckte hon berodde på den dåliga passformen på kläderna men främst på grund av

strul med leverans. Informanten kände att leveransen påverkade hennes val av retur. Den sena

leveransen ledde till missnöje och hon kände att hon ville returnera varorna innan hon hunnit

prova dem. “Redan innan jag hade satt på mig plaggen, hade jag bestämt mig för att

returnera dem”. Hon kände, väntandes på sitt andra paket att “de behöver inte ens leverera

det”.

Kvinnan med delade åsikter om returnering anser att medföljande returetiketter kan

simplifiera en retur men väljer vidare att förklara sin förståelse över att alla företag inte vill

skicka med returetiketter om det egentligen inte behövs. Vidare förklarar hon att vissa företag

skickar sina modevaror i varsina plastpåsar medan vissa har allt inlindat i ett och samma
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silkespapper. Informanten säger att hon föredrar silkespappret då man slipper stå och leta

efter rätt påse till rätt vara när man ska göra en retur, vilket underlättar utförandet av retur.

Fortsättningsvis säger även kvinnan med delade åsikter om returnering att hon skulle kunna

tänka sig att lämna sin retur vid ett distributionslager för att minska transporter. Hon förklarar

dock att om hon inte tagit sig tiden att ta sig till ett distributionslager hade hon uppskattat

möjligheten att kunna lämna ett returpaket för upphämtning utanför dörren. Kvinnan med

delade åsikter om returnering förklarar att hon vanligtvis inte kollar upp ett företags

returpolicy innan ett köp, om hon inte genomför ett köp från ett nytt företag som hon tidigare

inte handlat från.

Kvinnan med delade åsikter om returnering påstår att hon inte skulle säga att hon har en retur

i åtanke när hon handlar modevaror via e-handel. Å andra sidan tillägger hon att hon i vissa

fall handlar kläder för att ha möjlighet att prova dem hemma. Kvinnan med delade åsikter om

returnering berättar sedan mer detaljerat att priset kan vara avgörande vid val av att utföra en

retur eller inte. Hon menar på att om hon beställer flera plagg och om en av dessa inte sitter

bra vilken är en billigare t-shirt, så väljer hon att inte returnera. Detta då hon anser att både

eventuell frakt och de avgaser som medförs av returen inte är värda en returnering, i sådana

fall ger hon hellre bort tröjan till någon annan. Om det däremot hade varit en dyr jacka hade

hon haft större tendens att utföra en retur. Kvinnan med delade åsikter om returnering

förklarar hur hon i de flesta fall utför en retur genom att följa de steg som företaget har vid

utförande av retur, vanligtvis genom att paketera om de varor hon vill returnera, för att sedan

klistra på medföljande returetikett och lämna in paketet hos närmaste postombud.

4.5 Mannen som handlar med retur i åtanke

Mannen som handlar med retur i åtanke förklarar att han e-handlar modeartiklar cirka tolv

antal gånger per år där cirka fem av dessa köp resulterar i retur. Han anser att e-handeln

fungerar bra men tillägger att han tror att detta varierar beroende på vilken ort man befinner

sig i, han anser att storstäder har bättre och fler leveransalternativ. Mannen som handlar med

retur i åtanke är generellt sätt väldigt nöjd med de modeartiklar som han köper via nätet, han

upplever i de allra flesta fall inga problem med att hans förväntningar inte motsvarar det som

han sedan får hem. Han uttrycker att det även ligger i företagets intresse att inte skapa

förväntningar hos konsumenten som inte stämmer, då returer i många fall är en stor kostnad
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för företagen. De krav som mannen som handlar med retur i åtanke har på de varor han

beställer är relativt låga, där han oftast känner sig tillfredsställd med de köp han gör.

Mannen som handlar med retur i åtanke berättar mer generellt om de returupplevelser han

upplevt där han beställt olika storlekar av samma vara. Detta grundade sig i att han innan köp

visste att varan skulle sälja slut fort och att ett byte då eventuellt ej varit möjligt om varan

skulle sälja slut på hemsidan. Han valde då att returnera de storlekar som inte passade och

behålla den vara som satt bäst.

Mannen som handlar med retur i åtanke anser att smidighet vid returnering är en bidragande

faktor till om han faktiskt genomför en retur eller inte. Han uttrycker sig enligt följande:

“Vissa har ju att man måste skriva in anledning, lägga i en lapp och sen gå till ett ombud då

är de as-struligt. Det gör ju att man returnerar mindre, jag vet inte om det är med flit att det

ska vara lite jobbigt”. Vidare, sett till de returpolicys som företag idag har, anser han att

dessa fungerar okej men tillägger: “Jag skulle helst inte vilja gå till ett ombud, jag skulle vilja

bara typ lägga de i instabox och inte behöva göra något mer. Typ en app att bara behöva

trycka i”. Han menar även på att upphämtning hade varit optimalt.

När mannen som handlar med retur i åtanke genomför köp av modeartiklar via e-handeln

menar han på att det i vissa fall kan vara så att han beställer flera olika storlekar av samma

plagg, dock oftast när han i förväg vet att det exempelvis är ett begränsat antal av varan som

säljs. Han kan i många fall föredra att göra större beställningar, medveten om att han kommer

behöva göra en retur, för att på så sätt ha möjlighet att prova ett större utbud kläder och flera

storlekar. Mannen som handlar med retur i åtanke utför en retur enligt de instruktioner som

företaget har, detta förklarar han vanligtvis går till genom att paketera varan, fästa

returetiketten på paketet för att till sist lämna paketet hos närmsta postombud. Däremot

uttrycker han att hans utförande av retur går tillväga på så sätt, på grund av att det alternativ

han hade föredragit inte erbjuds.
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5. Analys

I följande avsnitt presenteras en analys sett till den analysmodell som tidigare redogjorts, där

konsumenters returbeteende innefattas av tre delar; 5.1 Påverkan av företagets returpolicy, 5.2

Konsumentens nivå av tillfredsställelse och 5.3 Konsuments utförande av retur.

5.1 Påverkan av företagets returpolicy

Janakirman et al. (2016) menar att mer flexibla och generösa returpolicys, vilka innebär

större frihet och mindre ansträngning för konsumenten, inte nödvändigtvis behöver leda till

ökade returer. Ingen informant uttrycker tydligt att en generös returpolicy inte nödvändigtvis

leder till ökade returer. Däremot uttrycks vikten av att en generös returpolicy kan vara

avgörande för om en retur utförs, där kvinnan som avstår retur på grund av bekvämlighet

menar på att företagen ska ha returpolicys som inte innebär extra arbete för konsumenten.

Följaktligen uttrycker hon att hon på grund av ogenerösa returpolicys i form av hög

ansträngning kan leda till att hon inte returnerar.

En informant som stack ut från resterande informanter sett till ett företags returpolicy var

kvinnan som undviker returer då hon anser att kostnad för en retur, som en del av de fem

komponenterna, inte behöver vara kostnadsfri utan snarare tvärtom. I detta fall menar hon på

att returkostnaden generellt sätt kan leda till färre spontanköp istället för att betona vikten av

att hon måste betala för returen. Således är komponenten kostnad inget som hon ser som en

nackdel. Hon menar således på att en ogenerös returpolicy, vilket enligt Lantz och Hjort

(2013) innefattas av en retur som inte är kostnadsfri, inte är en orsak till att hon väljer att göra

färre returer.

Kvinnan som undviker returer och kvinnan som som avstår retur på grund av bekvämlighet

uttrycker vikten av en medföljande returetikett vid utförande av retur. Detta förklaras av

Janakirman, Syrdal och Freling (2016) som den del av företagets returpolicy som utgörs av

ansträngning. En informant som lyfter ansträngning på ett särskiljande sätt är kvinnan med

delade åsikter om returer som anser att varor som paketeras i silkespapper istället för

plastpåsar förenklar och gör utförandet av returen smidigare. Ytterligare en informant som

lyfter komponenten ansträngning är mannen som handlar med retur i åtanke. Han anser

däremot att faktorer såsom att fylla i returorsak samt att ta sig till ett postombud är besvärligt,

vilket han säger leder till att han returnerar mindre.
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Mannen som sällan gör returer är den enda som uttrycker sin missnöjdhet gällande de

returpolicys som finns idag. Han anser att företagen idag bör erbjuda längre returtid för

konsumenter som genomför köp via e-handel. Således är mannen som sällan gör returer den

enda informanten som lyfter den komponent som Janakirman, Syrdal och Freling (2016)

förklarar som tid och att detta är en viktig komponent för informanten. Han uttrycker

dessutom att företagen bör förbättra sina nuvarande policys för att simplifiera det för sina

kunder och därmed arbeta för att minska konsumenternas ansträngning vid returer.

5.2 Konsumentens nivå av tillfredsställelse

Kotler och Keller (2016) anser att en individs nivå av tillfredsställelse beror på gapet mellan

förväntningar och upplevelse, vilket i sin tur beror på dess kravnivå. Detta kan avgöra om en

konsument kommer välja att utföra en retur eller ej. Mannen som sällan gör returer och

mannen som handlar med retur i åtanke uttrycker sin kravnivå som låg och att de i de allra

flesta fall känner sig tillfredsställda med de köp som de gör via e-handel. Kvinnan med delade

åsikter om returer anser att hon har en relativt hög kravnivå, där hon i de flesta fall upplever

missnöje och låg tillfredsställelse med hennes köp via e-handel. Således upplever informanter

som anser sig ha en låg kravnivå att de vid merparten av dess köptillfällen känner en hög nivå

av tillfredsställelse, medan informanten som anser sig ha en relativt hög kravnivå vid vissa

tillfällen upplever en låg nivå av tillfredsställelse. Mannen som handlar med retur i åtanke är

en av de två informanter som uttrycker att han vanligtvis känner sig tillfredsställd med hans

e-handelsköp, vilka han genomför ofta. Trots detta är han den informant som utför flest

returer.

Kvinnan som undviker returer och kvinnan som avstår retur på grund av bekvämlighet

förklarar dess svårighet med att i förväg veta hur den specifika varan kommer att passa, där

passform i deras fall är en vanlig orsak vid returnering. Däremot förklarar de hur de på senare

tid, på grund av dåliga erfarenhet av e-handelsköp börjat genomföra en mer omfattande

informationssökning innan ett köp genomförs. De förklarar även att de numera undviker att

genomföra e-handelsköp som de tidigare upplevt missnöje kring. På så sätt, menar

informanterna på att risken att köpet resulterar i en retur minskar. Kvinnan som undviker

returer och kvinnan som avstår retur på grund av bekvämlighet menar även på att köp där de

redan innan köptillfället tagit del av relevant information generellt sett resulterar i högre

tillfredsställelse. Detta, då de redan innan köpet skapat sig en mer rättvis uppfattning om
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varan som de beställt hem, vilket gör att gapet mellan förväntningar och resultat är mindre, i

sin tur påverkar detta enligt Kotler och Keller (2016) deras nivå av tillfredsställelse.

Gupta, Su och Walter (2004) menar på att en order som inte levereras i tid, kan resultera i

missnöjdhet och således att konsumenten genomför en retur. Konsumentens känsla efter ett

köp, är en bidragande faktor till hur denne beter sig i efterhand (ibid). Kvinnan med delade

åsikter om returnering lyfter ett företags leverans och menar på att struliga leveranser

uppmuntrar henne till returnering. Kvinnan som undviker returer är ytterligare en informant

som nämner företagens leverans, hon menar däremot på att hon vid struliga leveranser

vanligtvis inte väljer att returnera varan. Tid av leverans alternativt leverans generellt är inget

som nämnvärt lyfts av andra informanter, men anses ändå vara en intressant aspekt där två

informanter nämnvärt skiljer sig från varandra sett till val av returutförande.

5.3 Konsumentens utförande av retur

Kotler och Keller (2016) säger att en konsuments val av att utföra en retur kan grunda sig i att

en konsument känner missnöje, med andra ord otillfredsställelse. Kvinnan som undviker

returer, mannen som sällan gör returer och kvinnan som avstår retur på grund av

bekvämlighet förklarar varför de inte väljer att utföra en retur trots upplevd otillfredsställelse

och uttrycker detta på olika sätt. Kvinnan som undviker returer förklarar att hon på grund av

lång leveranstid väljer att avstå att utföra retur. Mannen som sällan gör returer uttrycker att

han i vissa fall avstår retur på grund av att det är för tidskrävande medan kvinnan som avstår

retur på grund av bekvämlighet anser att hon på grund av lathet inte utför returen. Nämnda

informanter väljer att avstå från retur trots att de erhållit en vara som de ansåg sig vara

missnöjda med. Detta beror på att den ansträngning som utförandet av en retur kräver, inte

anses vara värd det. Hjort (2010) förklarar detta som att en konsument kan välja att avstå från

retur, trots låg nivå av tillfredsställelse om utförandet av returen anses ansträngande. Hjort

(2010) förklarar även att kostnad kan vara en bidragande faktor till att konsumenten väljer att

avstå retur. Kvinnan som avstår retur på grund av bekvämlighet förklarar att hon anser att

returnering bör vara kostnadsfri, däremot uttrycker ingen av informanterna bestämt att

kostnad är avgörande för om de utför en retur eller inte.

Cullinane (2009) menar att en konsument har en tendens att handla plagg i flera olika

storlekar, färger eller liknande då personen är medveten om att ett utförande av retur är

möjlig. Mannen som handlar med retur i åtanke uttrycker att han i vissa fall kan ha
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returnering i åtanke redan vid köptillfället. Han förklarar att han vid vissa tillfällen utfört köp

av ett klädesplagg innehållandes flera olika storlekar, medvetandets att han kommer behöva

utföra en retur av de plagg som inte passade, på samma sätt som Cullinane förklarar vissa

konsumenters beteende. Även kvinnan som avstår retur på grund av bekvämlighet och

kvinnan med delade åsikter om returnering förklarar att de stundtals kan handla flera

variationer av ett plagg för att sedan prova och returnera. Däremot uttrycker båda att de

undviker att göra returer i största mån. Mannen som sällan gör returer och kvinnan som

undviker returer uttrycker att de försöker undvika att handla varor som de riskerar att behöva

returnera. Kvinnan som undviker returer och kvinnan som avstår retur på grund av

bekvämlighet undviker retur genom att söka information och läsa på om de modevaror de

önskar köpa.

Lin et al. (2020) förklarar att utförande av retur vid köp av varor via e-handel kan genomföras

genom att exempelvis skicka varorna som ska returneras via post till det säljande företaget

eller lämna returen till ett distributionslager (ibid). Kvinnan med delade åsikter om

returnering uttrycker att hon vanligtvis utför retur genom att paketera om varorna och lämna

dem till närmsta postombud. Hon förklarar dock att hon hade kunnat tänka sig att lämna sitt

paket på ett distributionslager. Ytterligare förklarar hon hur hon däremot även hade

uppskattat möjligheten att lämna paketet utanför dörren för upphämtning. Detta är även något

som mannen som handlar med retur i åtanke lyfter men mer uttryckligen säger att

upphämtning vid dörren vore optimalt och att han helst vill slippa ta sig till ett postombud.

Mannen som handlar med retur i åtanke utför retur på ett sätt som han uttryckligen inte

föredrar då hans utförande av retur till störst del utgörs av paket som lämnas till postombud

trots att han uttryckligen förklarar att detta är något han helst vill undvika.
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6. Slutsats

I detta kapitel redogörs en slusats kring studiens resultat under 6.1 och redogör under

underrubriken 6.2 för studiens implikationer. Under 6.3 redogörs studiens begränsningar för

att sedan komma in på framtida forskning under underrubriken 6.4.

6.1 Slutsats

Syftet med denna studie var att undersöka och fördjupa nuvarande kunskap kring

konsumenters returbeteenden med hänsyn till ett företags returpolicy, en konsuments nivå av

tillfredsställelse samt dess utförande av retur. Undersökningen genomfördes med hjälp av

semistrukturerade intervjuer, där fem informanter djupgående fick förklara deras

returbeteende. Studien har påvisat att de tre komponenterna vilka utgör en konsuments

returbeteende, har en stark relation till varandra. Ett företags returpolicy har i denna studie

visat sig ha en påverkan på informanternas returbeteende där ogenerösa returpolicys i form av

ansträngning ofta leder till undvikande av returer. Ansträngning ses som en betydande

komponent i hur en konsument upplever ett företags returpolicy som generös eller ej. En

krånglig process vid returnering minskar antalet returer.

Studien har visat att det inte går att påstå att en konsument som känner hög nivå av

tillfredsställelse vid e-handelsköp inte nödvändigtvis genomför färre returer. Detta då antal

köp även ligger till grund för antalet returer som genomförs. Studien visar att val av att utföra

en retur inte behöver grunda sig i att en konsument känner sig otillfredsställd eller missnöjd

utan att detta kan bero på andra orsaker, vilka kan variera beroende på konsument. Den

upplevda tillfredsställelsen för den köpta varan grundar sig i faktorer såsom passform men

kan också utgöras av aspekter såsom leverans. Kravnivå på varan har i denna studie visats ha

en betydande roll i hur informanterna upplever sin nivå av tillfredsställelse. Informanter med

låg kravnivå upplever att de generellt sätt känner sig tillfredsställda, medan informanter med

relativt hög kravnivå upplever att de i vissa fall inte känner sig tillfredsställda. En konsument

som utför en informationssökning innan ett köp genomförs har visats uppleva en högre nivå

av tillfredsställelse och i dessa fall färre returer, då gapet mellan förväntningar och resultat

upplevs mindre. Resultatet i studien visar även att en konsuments utförande av retur i vissa

fall grundas i att de vid köptillfället har retur i åtanke. Ytterligare visar studien att en

konsuments utförande av retur vanligtvis genomförs via postombud trots att detta

nödvändigtvis inte anses vara det mest föredragna sättet.
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6.2 Implikationer

Tidigare forskning har i större grad fokuserat på att generalisera resultat vid undersökandet av

en konsuments returbeteende. Denna studie undersöker djupgående varför och hur en

konsuments returbeteende ser ut via e-handel av modevaror, med hänsyn till tre delar. Detta

anses som värdefull information för företag inom modebranschen för att förstå varför och på

vilket sätt konsumenter utför returer och inte endast undersöka om de utför en retur eller ej.

Denna studie har visat att det finns ett flertal aspekter som orsakar en retur, vilka går att

förhindra genom att företagen mer flitigt arbetar med smidighet och tydlighet. Detta för att

undvika att konsumenter upplever missnöjdhet kring sina köp eller returnering som krånglig.

Därmed anses studien fungera som ett hjälpande verktyg för hur företag inom modebranschen

ska arbeta för att förhindra missnöjda kunder och därmed fler returer. Studien kan bidra med

att ge företag en djupare förståelse för vad som ligger till grund för ett visst returbeteende.

Ett flertal av de teorier som ser till en konsuments returbeteende idag behandlar delar som är

mer applicerbara på den traditionella handeln. Denna studie visar att det finns ett behov av att

utveckla befintliga teorier för att göra dem mer användbara vid djupgående undersökningar

av en konsuments returbeteende via e-handeln. Teorier som tar in aspekter som inte endast

undersöker varför eller hur, utan tar hänsyn till bägge delar. Denna studie har visat att faktorer

som tydligt kopplas till returnering inom e-handeln bör undersökas som en mer betydande

aspekt vid en konsuments returbeteende, detta innefattar faktorer såsom leverans. Studien har

även visat att det finns en tydlig relation mellan ett företags returpolicy, nivå av

tillfredsställelse och utförande av retur och att dessa kan förklara varför och hur en

konsuments returbeteende ser ut. Detta tyder på att ett returbeteende är komplext och kräver

att flera aspekter tas hänsyn till för att skapa en så rättvis och djupgående förståelse av en

konsuments returbeteende som möjligt.

6.3 Studiens begränsningar

En av de begränsningar som studien har, är att resultatet inte kan generera några generella

slutsatser om en konsuments returebeteende, utan endast för de fem informanter som

studerats. Ett antal informanter upplevs inte alltid handla som de tänker, tror samt uttrycker.

Där de uttrycker dess beteende på ett sätt, för att senare i intervjun motsäga det nämnda

beteendet. En omedvetenhet kring konsumentens individuella handlande uppvisas genom

informanternas tvetydiga svar. Detta kan innebära vissa begränsningar för studien där
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informanternas svar inte alltid stämmer överens med dess agerande. Denna begränsning kan

vara ett möjligt resultat på att informanterna och forskarna endast ses vid ett enstaka tillfälle,

vilket kan riskera att empirin speglar en något polerad syn som inte är tillräckligt djupgående.

Studien genomförs under en begränsad tidsperiod vilket resulterat i ett avgränsat val av

informanter. Ett större val hade kunnat bidra till ett mer nyanserat resultat. Studien har

dessutom utgått från ett abduktivt synsätt, med andra ord att studien delvis utgått från tidigare

forskning och begrepp inom det valda området. Trots att detta gav studien ett teoretiskt

underlag inom området och ansågs betydande i den teoretiska diskussionen, kan studien anses

vara något teoretiskt begränsad. Andra möjliga aspekter som bör tas i beaktning vid

studerandet av konsuments returbeteende kan således saknas i denna studie.

6.4 Framtida forskning

Följande studie har visat på intressanta resultat vilka har öppnat upp för nya forskningsidéer.

Det hade varit av intresse att genomföra studien med en kvantitativ metod, där studiens

resultat medför ett mer generaliserbart resultat. Förslagsvis hade det varit av intresse att

studera relationen mellan returbeteende och demografiska faktorer, detta för att eventuellt

kunna dra mer generella slutsatser kring ett särskilt returbeteende för en utvald demografisk

grupp. Även geografiska faktorer hade varit intressant att studera för att på så sätt se till

eventuella kopplingar mellan ett visst returbeteende, beroende på individernas geografiska

område. Ytterligare hade det varit intressant att undersöka en konsuments returbeteende med

hänsyn till miljömässiga faktorer, med hjälp av en kvalitativ metod. I och med att returer via

e-handel vanligtvis innebär att paket transporteras fram och tillbaka hade det varit givande att

undersöka hur konsumenter ställer sig i relation till detta och om det på något sätt påverkar

deras returbeteende.
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Bilagor
Bilaga 1 - Intervjuguide.

Tema Intervjufråga

Köp via e-handel - Vad består dina köp via e-handel av? Vilka
modevaror?

- Hur ofta handlar du modeartiklar via e-handel?

- När du e-handlar modeartiklar, vad är
anledningen bakom ett sådant köp?

- Hur upplever du att e-handeln fungerar?

- I och med att du inte har möjlighet att känna
eller prova en modevara när du e-handlar, vad är
anledning till att du beslutar dig för att inhandla
varan?

Företagets returpolicy - Vad tycker du om de returpolicys som finns
och hur påverkar dessa ditt returhandlande?
(Kostnad, ansträngning, tid, bredd, utbyte)

- Kollar du upp företagets returpolicys innan ett
köp?

Konsumentens nivå av tillfredsställelse - Kan du berätta om din upplevelse vid köp av
modeartiklar på nätet, hur motsvarar dina
förväntningar resultatet?

- Upplever du att du ofta känner dig
tillfredsställd med de köp du gjort via e-handel,
varför/varför inte?

- Kan du berätta om en köpupplevelse via
e-handel som slutat upp i en retur.

- Vad var anledningen bakom returen?
Alternativt, anledningen till att du inte gör en
retur?

Konsumentens utförande av retur - När du genomför ett köp via e-handel, anser du
att du redan vid köptillfället har returnering i
åtanke och varför?

- Förklara detaljerat om en specifik
returupplevelse och val av utförande.

- Vad värderar du högst vid utförande av retur?

32


