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Sammanfattning 

 
Författare: Stefan Bahrton och Malin Dahlsten 

Handledare: Pejvak Oghazi 

Examinator: Carina Holmberg 

Titel: Signalera rätt för bäst effekt - En kvantitativ studie om returpolicyer i den digitala 

kläd- och skobranschen. 

Bakgrund: Returpolicyn klassas idag som ett slagkraftigt verktyg digitala företag kan nyttja 

för att öka sin grad av lönsamhet. De riskreducerande tjänster returpolicyn förmedlar har 

visats vara av extra stor betydelse för digitala kläd- och skoföretag, detta då policyns innehåll 

mer eller mindre är avgörande för om konsumenten ska våga handla eller ej. För att dessa 

företag ska kunna påverka konsumentens köpbeteende positivt är det därför viktigt att de 

lyckas tillhandahålla rätt typer av returtjänster, trots detta har ytterst lite forskning ägnats åt 

att studera hur konsumenten faktiskt förhåller sig till de olika returtjänster som returpolicyn 

förmedlar. 

Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga vad konsumenter värderar i en returpolicy vid 

handel av kläder och skor online. 

Metod: Studien bygger på en deduktiv forskningsansats och en kvantitativ forskningsstrategi. 

Empiriskt material har insamlats genom en webb-baserad enkätundersökning. 

Slutsats: Studiens resultat påvisar att konsumenter värderar majoriteten av 

returkomponenterna olika vid handel av kläder och skor online. Vissa returtjänster har 

således visats vara av större betydelse för konsumenterna då de handlar. Hur pass erfaren 

konsumenten är av att returnera har inte visats ha en inverkan på dennes attityd.  
 

 

Nyckelord: Returer, returpolicy, e-handel, köpbeteende, attityd, erfarenhet, signaler, risk, 

kvalitet. 

  



 

Förord 
 

Denna uppsats är skriven på Södertörns Högskola under den avslutande delen av det 

Företagsekonomiska Kandidatprogrammet med inriktning Logistik och Ekonomi. Arbetet 

med uppsatsen har varit oerhört givande då det givit oss en djupare förståelse för hur 

marknadsföringen av logistiska tjänster kan skapa värde för konsumenten.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga av de respondenter som tagit sig tid att besvara vår 

enkätundersökning och därmed gjort denna studie möjlig. Vi vill även tacka vår handledare 

Pejvak Oghazi och samtliga av de opponenter vilka genom värdefull feedback hjälpt oss 

förbättra arbetet och dess innehåll. Slutligen, ett stort tack till vänner och familj som funnits 

där och stöttat under processens gång. 

 

Huddinge, juni 2017 
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1. Inledning 

Följande avsnitt avser presentera hur marknadsföringen av returtjänster ökat och varför 

marknadsföringen kan te sig problematisk för e-handelsföretag. Vidare presenteras studiens 

syfte och frågeställningar samt en redogörelse av studiens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Företag har sedan tidigt 1800-tal marknadsfört sig med hjälp av budskap som ”om du inte är 

nöjd får du pengarna tillbaka” (Brennan 1991). Vid en första åtanke kan det verka orimligt att 

locka kunder till köp genom att erbjuda dem rätten att returnera, vid närmare eftertanke visas 

dock strategin fylla en viktig funktion. Det företagen egentligen gör då de kommunicerar ut 

denna typ av budskap handlar nämligen om att reducera risk och signalera kvalitet (Bonifield 

et al. 2010). 

 

Varför företagen fokuserar på att reducera risk grundar sig i att konsumenter förknippar 

köpsituationer med olika typer av risktaganden (Taylor 1974). Hur konsumenten uppfattar 

risk har vidare visats påverka dennes köpbeteende starkt och det är därför viktigt att företagen 

förstår hur de kan motverka risker för att kunna påverka konsumentens köpbeteende positivt 

(ibid.). Enligt Suwelack et al. (2011) är det av extra stor betydelse att företagen lyckas 

reducera konsumentens finansiella och funktionella risktagande. Författarna hävdar att den 

ångest en konsument kan uppleva vid handel vanligtvis grundar sig i en rädsla för att 

spendera pengar på sådant som senare inte genererar förväntat värde. Är ångesten alltför stark 

kan den i slutänden komma att hindra konsumenten från att handla. Det är alltså viktigt att 

företagen kan erbjuda riskreducerande tjänster vilka tillåter konsumenten att endast investera 

i varor denne är nöjd med. Returtjänsten är en sådan tjänst vars syfte är att agera en typ av 

garanti, vilken tillåter konsumenten att returnera inköpta varor om de av någon anledning inte 

skulle överensstämma med dennes ursprungliga förväntningar (Rogers et al. 2002; Kim & 

Wansink 2012; Pei et al. 2014). 

 

Som ovan nämnt reducerar returtjänsten inte enbart risk, den signalerar också kvalitet. Ju 

generösare företagen utformar sin returtjänst, desto högre kvalitet kan de också signalera ut 

mot kund (Pei et al. 2014). Företag som erbjuder generösa returtjänster uppvisar indirekt att 

de tillhandahåller produkter av hög kvalitet och att de har råd att låta konsumenterna 

utvärdera sina varor noggrant innan de bestämmer sig för huruvida inköpen ska behållas eller 

ej (Bonifield et al. 2010). Företag som tillhandahåller produkter av lägre kvalitet har normalt 

inte råd att marknadsföra sig på detta sätt, detta då andelen konsumenter som önskar returnera 

skulle öka drastiskt och således påverka företagets lönsamhet negativt.  

  

Marknadsföringen av returer har visats öka markant ju mer vi konsumerar över internet (Pei 

et al. 2014). Varför e-handelskonsumenter eftersöker företag med bra returtjänster grundas 

huvudsakligen i att de upplever en högre grad av risk vid handel (Bonifield et al. 2010). 

Dessa konsumenter saknar nämligen, till skillnad från konsumenter vilka handlar i fysiska 

butiker, förmågan att fysiskt undersöka den produkt de önskar köpa (Wood 2001). Då 
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konsumenterna inte fysiskt kan undersöka varan de vill köpa, kan de heller inte utvärdera 

varan vid det faktiska köptillfället (Dholakia et al. 2005). Hur e-handelsföretagen utformar 

och marknadsför sina returtjänster kan därför vara avgörande för huruvida konsumenten ska 

våga handla eller ej. Returtjänsten påverkar således e-handelsföretagens grad av framgång i 

den ständiga kampen om kundandelarna. 

 

Information om e-handelsföretagens returtjänster kommuniceras normalt ut i företagens 

returpolicy. Enligt Janakiraman et al. (2016) bör innehållet i denna bygga på fem 

komponenter; (1) Tid, (2) Kostnad, (3) Ansträngning, (4) Bredd, och (5) Utbyte, det är 

däremot upp till varje enskilt företag att välja hur pass generöst de önskar utforma respektive 

returkomponent. Viktigt att ha i beaktning vid utformningen av returkomponenterna är dock 

att de genererar olika typer av effekt hos kund (Janakiraman et al. 2016). Företagen sänder 

alltså ut olika signaler genom olika returtjänster och det är således viktigt att de lyckas 

kombinera komponenterna rätt för att skapa önskad genomslagskraft hos kund. Att lyckas 

komponera en bra kombination har i praktiken dock inte visats vara helt enkelt. I en 

marknadsundersökning gjord av distributören Bring (2015) visades att en stor andel av 

dagens konsumenter ofta låter bli att returnera, detta trots att de varit missnöjda med sina 

inköp. Undersökningen visar att konsumenter som undviker att returnera vanligtvis gör detta 

på grund av att de anser företagens returtjänster vara för dyra eller komplicerade. Majoriteten 

av de konsumenter som undviker att returnera visar sig också undvika att handla från samma 

företag igen (Bring 2015). Företag som misslyckas med utformningen av sin returpolicy 

riskerar alltså drabbas av stora följdproblem i form av förlorad försäljning och således 

förlorade intäkter. 

  

1.2 Problemdiskussion 

Samtliga av dagens svenska e-handelsföretag lyder under Lagen om distansavtal och avtal 

utanför affärslokaler (DAL) och är därför skyldiga att informera konsumenterna om den rätt 

de har att returnera (SFS 2005:59). Enligt 2 kap. 10 § och 14 § i DAL måste företagen 

tillhandahålla en returrätt om minst 14 dagar inom vilken konsumenten ska ersättas i form av 

valuta. Trots att lagen kräver att företagen förmedlar returtjänster till en viss miniminivå kan 

returvillkoren hos de olika e-aktörerna komma att se olika ut. Medan vissa företag endast 

erbjuder de tjänster de är skyldiga att leverera, väljer andra att utforma returtjänsterna mer 

generöst. Huruvida företagen tjänar på att utforma tjänsterna mer generöst har forskare 

däremot varit högst oense om de senaste 15 åren. Av den forskning som utövats på senare tid 

har det dock bekräftats att effekten av en generöst utformad returpolicy huvudsakligen består 

av ökad försäljning (Bonifield et al. 2010; Griffis et al. 2012; Pei et al. 2014; Janakiraman et 

al. 2016). Generösa returtjänster skapar således bättre förutsättningar för en ökad grad av 

lönsamhet. 

 

Även om det visats lönsamt för företag att utforma generösa returpolicyer påpekar Hjort et al. 

(2013) att problemet med dagens returpolicyer är att de, mer eller mindre, ser likadana ut. 

Utbudet av returlösningar är alltså nästintill homogent trots att behoven hos marknadens olika 

kundgrupper i hög utsträckning varierar (ibid.). Att e-handelsföretagen använder sig av något 
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som kommit att bli en standardiserad returlösning skapar dels problem då vissa konsumenter 

erhåller mer service än vad de faktiskt efterfrågar, dels då vissa konsumenter går miste om 

den typ av service som är av stor betydelse för dem. Likväl som det är kostsamt för företag 

att fela i sin kundservice menar Gattorna (2010) att det är kostsamt att tillhandahålla för höga 

servicenivåer till fel kunder. Att nyttja en alltför standardiserad returlösning kan därför skapa 

problem då företagen ämnar upprätta generösare returpolicyer. 

 

För att e-handelsföretagen ska veta hur de bäst kombinerar returkomponenterna krävs att de 

förstår vad olika konsumenter värdesätter då de handlar. Forskare som Fazio et al. (1978) 

samt Smith och Swinyard (1983) menar att den attityd en individ har gentemot ett visst objekt 

formas utifrån den erfarenhet denne har av objektet. Även om indirekt och direkt erfarenhet 

visats vara av betydelse för individens attityd har den direkta erfarenheten visats vara den 

faktor vilken bäst kan förklara den attityd individen har (Fazio et al. 1978; Smith & Swinyard 

1983; Hoch & Ha 1986). Hur en konsument värderar en returpolicy skulle således kunna bero 

på hur pass mycket direkt erfarenhet denne har av att returnera. Även om Hjort et al. (2013) 

påpekat att konsumenter kan värdera returkomponenterna olika har nästintill ingen forskning 

ägnats åt att studera returpolicyn utifrån konsumentens perspektiv (Mollenkopf et al. 2007; 

Bonifield et al. 2010; Griffis et al. 2012; Kim & Wansink 2012; Pei et al. 2014). Avsaknaden 

av denna typ av forskning försvårar därför för e-handelsföretagen att veta vilken eller vilka 

returkomponenter som bör tilldelas mest omtanke för att skapa mest värde för 

konsumenterna. Ägnas inte kraft åt att studera detta riskerar företag att misslyckas med 

utformandet av sina returpolicyer, vilket i värsta fall leder till att antalet kostsamma 

arbetsmoment ökar samtidigt som kundservicenivån bibehålls eller rentav försämras (Ghezzi 

et al. 2012). 

  

Utöver det faktum att konsumenter antas värdera returkomponenterna olika (Hjort et al. 

2013) menar Yan (2009) att konsumentens attityd kan skilja sig åt mellan olika typer av 

köpsituationer. Trots detta har ytterst lite forskning ägnats åt att studera returpolicyns verkan i 

olika typer av branscher. Rogers et al. (2002) har dock lyckats konstatera att policyn verkar 

extra slagkraftig i den digitala kläd- och skobranschen. Varför returtjänster är av stor 

betydelse i just denna bransch grundar sig i det faktum att storlekar och passformer ofta 

varierar mellan olika företag och varumärken. Likväl som konsumenten är i behov av ett 

provrum i en fysisk butik menar Rogers et al. (2002) att konsumenten är i behov av ett 

fungerande returförfarande vid köp av kläder och skor online. Behovet av att returnera kläder 

och skor har vidare bidragit till att den digitala kläd- och skobranschen idag svarar för störst 

antal returer inom svensk e-handel (Bring 2015; PostNord 2015). För att dessa online-aktörer 

ska kunna uppnå lönsamhet krävs därför att de förstår hur de, genom sina returpolicyer, bäst 

kan påverka konsumenternas köpintentioner positivt. 
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1.3 Syfte 

Denna studie syftar till att kartlägga vad konsumenter värderar i en returpolicy vid handel av 

kläder och skor online.  

 

1.4 Frågeställningar 

För att uppnå syftet ämnar studien besvara följande två frågeställningar: 

 

1. Hur värderar konsumenterna de olika returkomponenterna? 

2. Hur påverkas konsumentens attityd av dennes direkta erfarenhet av att returnera? 

 

1.5 Disposition 

Studien är uppdelad i sex olika avsnitt varav respektive avsnitt representerar olika steg av 

undersökningsprocessen. Samtliga av studiens avsnitt presenteras i figur 1.1 nedan. 

 

 

Figur 1.1 Studiens disposition. 
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2. Teori 

Detta avsnitt är indelat i fyra delar varav samtliga introducerar tidigare forskning och de 

teorier vilka utgör grunden för studiens hypotesprövning och analys. Avsnittet presenterar 

Teorin om Planerat Beteende, Signalteori samt tidigare forskning av returpolicyer. 

 

2.1 Teorin om Planerat Beteende 

Teorin om Planerat Beteende förklarar hur individers intentioner och beteende formas (Ajzen 

& Madden 1986; Oh et al. 2003). Då teorin även visats kunna förutsäga intentioner och 

beteenden har den ägnats stor uppmärksamhet inom flertalet olika forskningsområden 

(Grandon et al. 2011). För att förklara och förutsäga individers intentioner och beteenden tar 

teorin hänsyn till följande tre grundläggande faktorer; (1) den attityd individen har till 

beteendet, (2) subjektiva normer samt (3) individens uppfattade kontroll över beteendet 

(Ajzen & Madden 1986; Oh et al. 2003). Samtliga av de tre grundläggande faktorerna 

illustreras i figur 2.1 nedan. 

 

 
  

Figur 2.1 Teorin om Planerat Beteende. Anpassad efter Mathieson (1991 s. 175). 

Attityden, den första grundläggande faktorn, bygger på de subjektiva föreställningar en 

individ har till ett visst beteende samt på en utvärdering av dessa föreställningar (Ajzen & 

Madden 1986; Mathieson 1991). I samband med att individens föreställningar och 

utvärderingar leder till ett eftertraktat utfall skapas en positiv attityd hos denne (ibid.). 

Teorins nästkommande faktor bygger på de subjektiva normer och sociala påtryckningar 

individen uppfattar kring ett visst beteende samt dess utfall (Ajzen & Madden 1986; 

Mathieson 1991; Grandon et al. 2011). Att individen motiveras av att förhålla sig till normer 

och andra individers åsikter påverkar således dennes intentioner och beteende (ibid.). 

Individens uppfattade kontroll över beteendet utgör slutligen den sista av de tre 

grundläggande faktorerna. Denna faktor berör de föreställningar individen har avseende 

kontrollen och utfallet av beteendet samt de motståndskrafter vilka kan ha en inverkan på 

beteendet och dess utfall (ibid.). 

  

Även om teorins samtliga tre faktorer spelar en betydande roll, menar forskare som Lim och 

Dubinsky (2005) att attityden är den faktor vilken i flest fall genererar störst effekt och därför 
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bör ses som den faktor vilken bäst kan förutsäga individers intentioner och beteende. Lim och 

Dubinsky (2005) hävdar vidare att individens attityd visats vara av störst betydelse för dennes 

köpbeteende vid handel online. 

  

2.1.1 Attityd 

Studiet av attityder har visats relevant inom flertalet forskningsområden och används idag 

flitigt för att förklara individers beteende. Att begreppet erhållit sådan uppmärksamhet har 

vidare bidragit till att flertalet forskare ägnat tid åt att finna en definition som tydligt kan 

förklara denna psykologiska konstruktion (Olson & Zanna 1993). Enligt Aikman och Crites 

Jr. (2007) kan en persons attityd beskrivas som dennes utvärdering av ett objekt. Författarna 

hävdar vidare att utvärderingen baseras på den information personen samlat på sig om 

objektet. Eagly och Chaiken (1993 s. 1) beskriver fenomenet på ett liknande sätt och 

konstaterar att en individs attityd är: “a psychological tendency that is expressed by 

evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor”. Även om forskare 

hitintills inte är helt överens om en universell definition av begreppet är de flesta ense om att; 

(1) individens utvärderingar är av stor betydelse för dennes attityd, (2) individens attityd 

representeras i minnet och (3) blandningar av kognitiv (tankar och föreställningar om ett 

objekt), affektiv (känslor till ett objekt), och beteendemässig (agerandet mot ett objekt) 

information kan identifieras inom attityden (Olson & Zanna 1993). 

  

2.1.2 Direkt och indirekt erfarenhet 

Venkatesh och Davis (2000) hävdar att attityden en individ har till ett visst objekt formas av 

dennes erfarenhet av objektet. Individens utvärdering av ett objekt kan därför komma att 

förändras varefter denne kommer i mer kontakt med objektet. Kontakten till objektet kan 

vidare te sig på två olika sätt, indirekt eller direkt (Smith & Swinyard 1983; Deighton 1984; 

Hoch & Deighton 1989). Dessa två typer av kontakt genererar dock olika typer av effekt och 

påverkar därför individens attityd på olika sätt (Fazio et al. 1978). 

 

Med indirekt erfarenhet menas den typ av erfarenhet vilken saknar en direkt interaktion med 

det specifika objekt (Daugherty et al. 2008). Att erhålla indirekt erfarenhet av en fysisk 

produkt skulle exempelvis kunna ske genom word-of-mouth eller tv-reklam (ibid.). 

Konsumenter drar vanligtvis nytta av indirekt erfarenhet då de söker efter information, 

upptäcker nya produkter eller snabbt vill utvärdera ett flertal produkter (ibid.).  

  

Direkt erfarenhet kan beskrivas som en direkt interaktion med det specifika objektet 

(Daugherty et al. 2008). Att erhålla direkt erfarenhet av en fysisk produkt sker således genom 

den direkta användningen av produkten (ibid.). Enligt Hoch och Ha (1986) har den direkta 

erfarenheten visats vara mer trovärdig för individen, varför den även visats främja ett bättre 

minne om objektet. Individers direkta erfarenheter har även visats generera mer bestående 

effekter samt högre regelbundenhet mellan konsumenters attityder och beteenden (Fazio et al. 

1978; Smith & Swinyard, 1983). 
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Direkt erfarenhet av att returnera 

Hitintills har nästintill ingen forskning ägnats åt att undersöka hur konsumentens erfarenhet 

av att returnera kan påverka dennes attityd till en returpolicy. Griffis et al. (2012) har dock 

kunnat påvisa att den direkta erfarenhet konsumenten har av att returnera påverkar dennes 

köpbeteende online. Författarna förklarar att konsumenter med mer erfarenhet av att returnera 

tenderar att köpa mer och oftare än konsumenter med mindre erfarenhet. Vidare hävdar 

författarna att en konsument som returnerar varor är mer lojal och att den returpolicy e-

handelsföretaget tillhandahåller därför är av stor betydelse då företaget önskar skapa 

återkommande kunder. 

 

2.2 Signalteori 

Signalteorin förklarar hur beslut fattas mellan två parter som har tillgång till olika typer av 

information (Bergh et al. 2014). I de fall parterna inte har tillgång till samma mängd 

information uppstår en obalans, informationsasymmetri, vilken skapar osäkerhet hos parterna 

i de stunder de ska interagera med varandra (ibid.). Genom att sända ut rätt signaler kan 

parterna däremot se till att reducera graden av informationsasymmetri och således underlätta 

för ett bättre beslutstagande (Connelly et al. 2011). Den signal en part väljer att sända ut berör 

vanligen en viss förmåga den andra parten saknar vetskap om, vanligtvis en förmåga vilken 

kan signalera en viss grad av kvalitet (ibid.). Figur 2.2 redogör för de aktiviteter som uppstår 

då en signal förmedlas mellan två parter.  

 

 
Figur 2.2 Tidslinje för signalering. Anpassad efter Connelly et al. (2011, s. 44). 

Signalteorin har fått stor betydelse inom marknadsföring och används vanligen för att 

förbättra förhållandet mellan företag och kund. En informationsasymmetri mellan dessa 

parter leder vanligtvis till att kunden upplever osäkerhet och det är därför viktigt att företagen 

söker finna de signaler med vilka de kan reducera denna typ av känsla. För att reducera 

konsumentens osäkerhet nyttjar företagen normalt olika typer av verktyg såsom garantier, 

reklam och returpolicyer (Pei et al. 2014). Förmedlas rätt signaler genom dessa verktyg kan 

företagen påverka kundernas värderingar och köpintentioner på ett positivt sätt (Connelly et 

al. 2011). Det gäller alltså att företagen utformar sina verktyg på ett sätt vilket får 

konsumenten att känna sig trygg nog att vilja köpa de produkter eller tjänster vilka företaget 

tillhandahåller. 



 

8 

2.2.1 Returpolicyn som verktyg 

E-handelsföretag har inte möjlighet att låta konsumenter undersöka produktutbud på samma 

vis som fysiska återförsäljare, informationsasymmetrin är därför större mellan digitala företag 

och konsumenter (Dholakia et al. 2015; Pei et al. 2014). Konsumenter som handlar online 

upplever alltså en högre risk vid inköp av varor och det är därför extra viktigt att e-

handelsföretagen lyckas signalera förmågor vilka kan reducera informationsgapet parterna 

sinsemellan. Med hjälp av sin returpolicy kan företaget minska informationsgapet genom att 

försäkra konsumenten om att denne alltid har rätt att få pengarna tillbaka om denne blir 

missnöjd med sitt inköp. Denna försäkran förmedlar i sin tur en känsla av tillit och trygghet 

vilken påverkar konsumenten positivt (Wood 2001; Bonfield et al. 2010). 

 

Returpolicyn möjliggör för företagen att påverka konsumentens köpintentioner positivt och ju 

generösare policyn utformas, desto högre kvalitet signalerar den också ut mot konsumenten 

(Pei et al. 2014). Företag som tillhandahåller produkter av lägre kvalitet har oftast inte råd att 

utforma returpolicyn alltför generöst, risken för att konsumenten ska returnera sin vara antas 

nämligen öka om denne får god tid på sig att undersöka produkten (Heiman et al. 2001). Hur 

policyn utformats möjliggör således för konsumenter att lättare särskilja på företag av hög 

och låg kvalitet. Trots att forskning konstaterat att företag ofta tjänar på att vara generösa då 

de utformar sin returpolicy (Petersen & Kumar 2010; Janakiraman et al. 2016) är det viktigt 

att ha i åtanke att en alltför generös returpolicy inte enbart förknippas med kundnöjdhet, utan 

även ett ökat antal kostsamma arbetsmoment inom företaget (Ghezzi et al. 2012). Nackdelen 

med en alltför generöst utformad returpolicy är att den lättare kan låta utnyttjas av 

konsumenter på ett bedrägligt sätt, något som i slutänden kan bli ytterst kostsamt för 

företagen (Heiman et al. 2001; Bahn & Boyd 2014). För att undvika bedrägligt returbeteende, 

och de kostnader en generös returpolicy faktiskt riskerar medföra, väljer därför vissa företag 

att utforma mer restriktiva policyer (Bahn & Boyd 2014). Problemet med en alltför restriktiv 

returpolicy är dock att den riskerar misslyckas förmedla rätt signaler mot konsumenten 

(ibid.). Oavsett vilken typ av policy företaget strävar mot att upprätta är det därför viktigt att 

företaget lyckas kombinera returkomponenterna på ett sätt som i slutänden gynnar både 

företag och kund. 

 

2.3 Returpolicy  

I en returpolicy kommunicerar företag ut fullständig information om de returtjänster företaget 

tillhandahåller. Policyns huvudsakliga syfte är att agera en typ av efter-köp-service vilken 

företagen vanligtvis nyttjar för att effektivt påverka konsumenternas val av inköpsställe 

(Chen & Chen 2015). Varför tjänsten visats påverka konsumentens köpintentioner positivt 

grundar sig dels i att den signalerar kvalitet, dels i att den reducerar konsumentens finansiella 

och funktionella risktagande (Janakiraman et al. 2016). Trots policyns betydande roll har 

forskning under en längre tid haft svårt att redogöra för dess innehåll på ett entydigt sätt 

(ibid.). I tabell 2.1 illustreras exempel på hur olika forskare valt att definiera tjänsten.  
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Tabell 2.1 Olika definitioner av returpolicyns innehåll. 

Även om innehållet i de olika definitionerna påminner mycket om varandra har de olika 

synsätten bidragit till att forskning inom området idag ser någorlunda olika ut (Janakiraman 

et al. 2016). Vid studiet av returpolicyer har vissa forskare exempelvis valt att fokusera på 

hur returtider bäst bör utformas (bland annat Wang 2009; Janakiraman & Ordóñes 2012), 

medan andra studerat hur returkostnaden påverkar konsumenten (bland annat Bower & 

Maxham 2012; Lantz & Hjort 2013). Att studiet bedrivits på olika vis har tidigare ej 

problematiserats då forskare utgått från att samtliga av returkomponenterna genererar 

liknande typer av effekt (Janakiraman et al. 2016). I en senare studie av Janakiraman et al. 

(2016) har det dock påvisats att returkomponenterna faktiskt påverkar konsumenternas köp- 

och returbeteende på olika sätt. Enligt författarna har vissa komponenter huvudsakligen visats 

påverka konsumentens köpförmåga, medan andra i huvudsak påverkar konsumentens 

returbeteende. För att få en klar bild av hur en returpolicy kan påverka konsumenten föreslår 

författarna vidare att framtida forskning bör säkerställa att samtliga av policyns komponenter, 

och dess unika effekter, alltid studeras samtidigt. Utifrån en sammanställning av den 

forskning som tidigare publicerats anser Janakiraman et al. (2016) att studiet av returpolicyer 

alltid bör involvera de komponenter vilka illustreras i figur 2.3 nedan. 

 

 
Figur 2.3 De olika returkomponenterna enligt Janakiraman et al. (2016). 
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Beroende på om ett företag önskar stärka konsumentens köpförmåga eller reducera 

konsumentens returbeteende behöver företaget kombinera returkomponenterna på olika sätt 

(Janakiraman et al. 2016). För att skapa en returpolicy som stärker konsumentens köpförmåga 

behöver företaget fokusera på att erbjuda kostnadsfria returer samt tillhandahålla en 

returservice vilken underlättar för konsumenten vid eventuellt returförfarande (Bower & 

Maxham 2012; Janakiraman et al. 2016). För att skapa en returpolicy vilken ämnar reducera 

konsumentens returbeteende behöver företaget istället fokusera på att erbjuda långa 

returtider, valuta i ersättning mot returnerad vara samt mindre generösa villkor för vissa typer 

av varor (Davis et al. 1998; Bonifield et al. 2010; Janakiraman et al. 2016).  

 

En närmare redogörelse av de fem returkomponenterna följer nedan. 

 

2.3.1 Tid 

Företag specificerar normalt en deadline i sin returpolicy vilken avser den tid konsumenten 

har på sig att returnera en vara (Janakiraman et al. 2016). Den returtid företagen 

tillhandahåller har primärt visats kunna påverka konsumentens returbeteende. Janakiraman 

och Ordóñes (2012) hävdar exempelvis att en lång returtid kan reducera konsumentens 

returbeteende. Författarna förklarar att ju längre en konsument har en vara i sin ägo, desto 

mer värde tillskriver denne varan. Konsumenten blir således mindre benägen att returnera ju 

längre tiden går. 

 

Enligt Wood (2001) tenderar företag med längre returtider att signalera högre kvalitet. 

Författaren menar att den långa returtiden indikerar att företaget vågar låta konsumenten 

undersöka sin inköpta vara ordentligt. Då konsumenten ges möjlighet att noga utvärdera sin 

vara reduceras även dennes risktagande avsevärt (Dholakia et al. 2005). 

 

Då företagen erbjuder kortare returtider ställer konsumenten vanligtvis högre krav på andra 

typer av kostnadskrävande tjänster, exempelvis kortare leveranstider (Wood 2001; Wang 

2009; Janakiraman & Ordóñes 2012). För att kunna tillhandahålla längre returtider menar 

dock Davis et al. (1998) att den returnerade varan måste ha ett högt restvärde och kunna 

säljas till ett tillräckligt högt pris. Det är alltså inte kostnadseffektivt för företag att erbjuda 

långa returtider i de fall returnerade varor måste säljas till reducerade priser. 

 

2.3.2 Kostnad 

Att returnera en vara är förenat med en kostnad vilken företaget antingen kan välja att betala 

eller låta konsumenten stå för, de företag som väljer att erbjuda konsumenter kostnadsfria 

returer anses därför vara mer generösa (Janakiraman et al. 2016). Hur företagen väljer att 

utforma denna returkomponent har huvudsakligen visats kunna påverka konsumentens 

köpbeteende på olika sätt (Bower & Maxham 2012; Janakiraman et al. 2016).  

 

Genom att erbjuda kostnadsfria returer har företagen visats kunna reducera konsumentens 

finansiella risktagande (Yalabik et al. 2005). Ett kostnadsfritt returförfarande möjliggör 

nämligen för konsumenten att utvärdera sin inköpta vara på ett vis som är mer i linje med 
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traditionell handel, det vill säga handel i fysiska butiker (Yalabik et al. 2005). Genom att 

utforma denna returkomponent generöst menar Heiman et al. (2001) vidare att företag kan 

signalera högre kvalitet mot kund. 

  

Trots att konsumentens köpintentioner påverkas positivt av kostnadsfria returer menar Hjort 

et al. (2013) att kostnadsfria returer kan ha en negativ inverkan på företagets lönsamhet. 

Författarna menar att denna service dels riskerar minska konsumentens genomsnittliga 

ordervärde, dels riskerar öka konsumentens returbeteende. Hjort et al. (2013) hävdar vidare 

att kostnadsfria returer kan skapa lönsamhet på kort sikt, men att strategin inte lämpar sig lika 

väl på lång sikt.  

 

2.3.3 Ansträngning 

Då en vara returneras uppstår transaktionskostnader för såväl konsument som företag 

(Yalabik et al. 2005). För konsumenten handlar dessa transaktionskostnader primärt om 

finansiella returkostnader samt om det fysiska arbete som måste utföras för att varan ska 

kunna skickas tillbaka (ibid.). För företagen handlar det å andra sidan om olika typer av 

hanteringskostnader i form av kontrollering av varor samt omförpackning, företagen har 

nämligen som mål att återuppta försäljningen av de returer som inkommit och det är således 

viktigt att varorna är förpackade rätt, prismärkta och i gott skick (ibid.). Vid utformning av 

denna returkomponent menar Janakiraman et al. (2016) att företag huvudsakligen arbetar med 

aspekter som: 

 

● Retur- och fraktsedel; Ska dessa dokument bifogas i samband med leverans eller ska 

konsumenten ta fram dokumenten på egen hand?   

● Originalförpackning; Ska företaget acceptera returer som inkommer utan 

originalförpackning? 

 

Det företagen gör då de utformar denna tjänst är att balansera de aktiviteter som måste utföras 

vid ett returförfarande. Genom att låta konsumenten göra mindre, måste företaget göra mer 

och vice versa (Huppertz 2007). Hur denna returkomponent utformas har huvudsakligen 

visats påverka konsumentens köpbeteende (Griffis et al. 2012; Janakiraman et al. 2016).  

 

Företag som utformar denna returkomponent generöst väljer att underlätta för konsumenten 

genom att låta denne göra så lite som möjligt (Janakiraman et al. 2016). De företag som 

eftersträvar en generösare utformning gör detta då de önskar reducera konsumentens 

risktagande i form av tidsförlust (Petersen & Kumar 2015). Konsumenter som upptäcker att 

de kan returnera varor på ett enkelt sätt vågar nämligen, i större utsträckning, köpa varor som 

annars förknippas med en högre grad av risk (Bonifield et al. 2010; Griffis et al. 2012).  

 

Petersen och Kumar (2015) hävdar att en generös utformning av denna returkomponent kan 

gynna företaget både kortsiktigt och långsiktigt. För e-handelsföretagen har en generös 

utformning vidare visats vara av extra stor betydelse för att kunna påverka konsumentens 

köpintentioner positivt (Ramanathan 2011). Denna effekt har dock primärt uppvisats vid de 



 

12 

tillfällen då konsumenten införskaffar varor förknippade med hög och låg risk (Ramanathan 

2011). Varför vissa företag ändå väljer att utforma denna returkomponent mindre generöst 

grundar sig i en risk för ett ökat antal inkommande returer (Powers & Jack 2013). Enligt 

Davis et al. (1998) bör företag därför sträva mot att skapa returförfaranden som är lagom 

krångliga för att lönsamhet bäst ska uppnås. Ända sedan e-handelns begynnelse har 

undersökningar kunnat påvisa att nästan 40% av alla konsumenter undviker att handla online 

då företagens returhantering visats vara alltför svår (Stock 1998; Bonifield et al. 2010). En 

alltför komplicerad returhantering kan således leda till förlorade intäkter. 

 

2.3.4 Bredd 

Då ett företag utformar denna returkomponent bestämmer företaget om returvillkoren ska se 

likadana ut för samtliga av de varor som ingår i produktutbudet (Davis et al. 1998; 

Janakiraman et al 2016). Vid utformning av denna returkomponent menar Janakiraman et al 

(2016) att företagen främst avgör om säsongsvaror, varor på utförsäljning och varor till 

reducerat pris ska lyda under samma villkor som företagets ordinarie varor. Hur denna 

returkomponent utformas har primärt visats påverka konsumentens returbeteende (ibid.). 

 

Då denna returkomponent naturligt innefattar service från de övriga returkomponenterna kan 

en generös utformning stärka konsumentens köpintentioner på samma sätt som övriga 

komponenter (Wood 2001: Yalabik et al. 2005; Janakiraman et al 2016). Trots detta väljer 

många företag att utforma denna komponent mer restriktivt, detta då en generös utformning 

huvudsakligen visat öka antalet inkommande returer (Davis et al. 1998; Janakiraman et al. 

2016).  

 

2.3.5 Utbyte 

Då en konsument returnerar en vara erhåller denne alltid något i utbyte från företaget. Detta 

utbyte kan te sig på olika vis men grundar sig vanligtvis i att konsumenten får ett 

tillgodokvitto, en ny produkt eller pengarna tillbaka (Janakiraman et al. 2016). Hur denna 

returkomponent utformas har primärt visats påverka konsumentens returbeteende (ibid.). 

Företag som utformar komponenten generöst ser vanligtvis till att ersätta konsumenten i form 

av valuta. 

 

Enligt Wood (2001) kan e-handelsföretag som erbjuder valuta i utbyte, i högre grad, minska 

konsumenters finansiella risktagande och därför också öka sin försäljning. Författaren menar 

vidare, likt Janakiraman et al. (2016), att utbyten i form av valuta genererar fördelar för 

konsumenten utan att nödvändigtvis öka på antalet inkommande returer. Suwelack et al. 

(2011) hävdar även att företag som erbjuder valuta i ersättning tenderar att signalera en högre 

grad av kvalitet gentemot kund. Enligt D’astous och Guèvremont (2008) upplevs även 

företagets image som mer positiv i de fall företaget erbjuder valuta i ersättning mot returnerad 

vara. 

 

Att företaget erbjuder konsumenten ersättning i form av valuta kan liknas vid att företaget 

straffar sig själv vid de tillfällen då konsumenten inte är nöjd med sitt inköp (Suwelack et al. 
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2011). Företag som tillhandahåller produkter av lägre kvalitet har således ej råd att nyttja 

denna strategi i samma utsträckning som de företag vilka erbjuder produkter av högre kvalitet 

(ibid.). Enligt D’astous och Guèvremont (2008) har det vidare visats att produktens 

komplexitet är av stor betydelse då företagen bestämmer vad konsumenten ska erhålla vid 

utbyte mot returnerad vara. Författarna menar att ett utbyte i form av valuta nödvändigtvis 

inte bringar positiva effekter för företaget då det rör sig om mindre komplexa produkter. 

 

2.4 Tidigare forskning  

Tabellen nedan illustrerar vad forskning hitintills undersökt vid studiet av returpolicyer. 

 

Författare Undersökta 

returkomponenter 

Sammanfattning 

Davis et al. (1998) Ansträngning 

 

Undersöker när det kan löna sig att utforma en 

returpolicy mer restriktivt. Identifierar tre olika 
tillfällen då företag tjänar på att vara mindre 

generösa. 

 

Wood (2001) Tid, kostnad, 

ansträngning, bredd 

och utbyte 

Undersöker hur returpolicyer påverkar 

konsumenten vid köptillfället. Kommer fram till att 

en generöst utformad returpolicy reducerar 

konsumentens söktid samt höjer dennes 

förväntningar på kvalitet.  

 

Wang (2009) Tid och kostnad Undersöker hur en returpolicy kan påverka 

konsumentens köpbeteende. Kommer fram till att 

en längre returtid stärker konsumentens 

köpförmåga utan att öka antalet inkommande 

returer.  

 

Yan (2009) Kostnad Undersöker hur optimala returpolicyer utformas 

för produkter sålda över internet. Kommer fram till 

att företag tjänar på att utforma mer generösa 

returpolicys vid försäljning av produkter lämpade 

för e-handel. Ju bättre lämpad produkten är för e-

handel, desto viktigare blir returpolicyn. 

 

Bonifield et al. 

(2010) 

Tid, kostnad, 

ansträngning och 

utbyte 

Undersöker förhållandet mellan en returpolicy och 

kvaliteten hos företagen. Kommer fram till att ett 

positivt förhållande mellan dessa faktorer endast 
råder vid försäljning av hållbara produkter och inte 

vid förbrukningsvaror. 

 

Janakiraman & 

Ordóñes (2012) 

Tid och 

ansträngning 

Undersöker hur en restriktiv returpolicy kan 

påverka konsumentens returbeteende. Kommer 

fram till att en kortare returtid ökar antalet returer 

oavsett hur mycket ansträngning som krävs av 

konsumenten. 
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Författare Undersökta 

returkomponenter 
Sammanfattning 

Griffis et al. 

(2012) 

Ansträngning Undersöker hur en returupplevelse kan påverka 

konsumentens fortsatta köpbeteende. Kommer 

fram till att en bra upplevelse kan påverka 

konsumentens återköpsbenägenhet positivt och att 

vissa konsumenter bör prioriteras i den service som 

erbjuds vid returförfarandet. 

 

Bower & 

Maxham (2012)  

Kostnad Undersöker hur utformningen av en returpolicy 

kan påverka konsumentens framtida köpbeteende. 

Kommer fram till att avgiftsbelagda returer 

minskar konsumentens framtida köpförmåga med 

75%-100%, medan kostnadsfria returer ökar den 

framtida köpförmågan med 158%-457%. 

 

Lantz & Hjort 

(2013) 

Kostnad Undersöker hur returpolicyer kan påverka 

konsumentens köp- och returbeteende. Kommer 

fram till att kostnadsfria returer ökar antalet köp, 

reducerar priset på genomsnittsköpet, reducerar 

antalet varor per köp samt ökar antalet 

inkommande returer. 

 

Pei et al. (2014) Tid, kostnad, 

ansträngning, bredd 

och utbyte 

Undersöker hur returpolicyer påverkar 

konsumentens köpbeteende. Kommer fram till att 

generösa returpolicyer reducerar risk samt 

påverkar konsumentens köpintentioner positivt. 

Effekten stärks hos företag med gott rykte. 

 

Janakiraman et 

al. (2016) 

Tid, kostnad, 

ansträngning, bredd 

och utbyte 

Undersöker vilken effekt returpolicyer har på 

konsumentens köp- och returbeteende. Kommer 

fram till att vissa returkomponenter stärker 

köpbeteendet, medan andra stärker returbeteendet. 

 

Hjort & Lantz 

(2016) 

Kostnad Undersöker hur returpolicyer kan påverka 

konsumentens köpbeteende samt företagets 

lönsamhet. Kommer fram till att generösa 

returpolicyer höjer snittköpet hos återkommande 

konsumenter, medan snittköpet hos returnerande 

konsumenter sänks.  

 

Tabell 2.2 Sammanställning av tidigare forskning. 
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3. Konceptualisering 

I följande avsnitt presenteras det konceptuella ramverk som genererats utifrån studiens 

teoretiska referensram. Slutligen följer en presentation av de hypoteser vilka deducerats 

utifrån teorin samt en redogörelse av studiens operationalisering. 

 

3.1 Konceptualisering av teoretiskt ramverk 

I studiens teoretiska referensram konstaterades det att e-handelsföretag kan öka sin lönsamhet 

genom att utforma generösa returpolicyer (Petersen & Kumar 2010; Janakiraman et al. 2016). 

Hur policyn utformas har vidare visats vara särskilt viktig för de e-handelsföretag vilka är 

aktiva inom kläd- och skobranschen (Rogers et al. 2002). Att upprätta en generös policy är 

dock inte helt enkelt då de olika returkomponenterna (tid, kostnad, ansträngning, utbyte och 

bredd) visats påverka konsumenterna på olika sätt (Janakiraman et al. 2016). Företagen måste 

därför identifiera vilka av dessa returtjänster som skapar mest värde för konsumenterna för att 

lyckas öka sina intäkter utan att generera alltför stora kostnader. Hur konsumenterna värderar 

ett objekt har i sin tur visats bero på den direkta erfarenhet de har av objektet (Fazio et al. 

1978; Smith & Swinyard 1983). Det kan således vara viktigt att ta hänsyn till hur pass 

mycket direkt erfarenhet konsumenterna har av att returnera vid undersökning av deras attityd 

till de olika returkomponenterna.  

 

 
Figur 3.1 Konceptuellt ramverk. 

3.2 Hypoteser och forskningsmodeller 

Nedan redogörs för de hypoteser och forskningsmodeller vilka härletts utifrån studiens 

konceptuella ramverk. De tre föreslagna modellerna visualiserar hur de teoretiska koncepten 

är sammankopplade. 

 

3.2.1 Värdering av de fem returkomponenterna 

Returpolicyns komponenter har, enligt Janakiraman et al. (2016), olika effekt på 

konsumenters köp- och returbeteende. Att komponenterna verkar olika kan därför grunda sig 

i att konsumenternas inställning till de olika komponenterna ser olika ut. De hypoteser vilka 

deducerats utifrån Janakiraman et al. (2016) forskning presenteras på nästkommande sida.  
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● H1a: Konsumenter värderar tid annorlunda än kostnad 

● H1b: Konsumenter värderar ansträngning annorlunda än tid 

● H1c: Konsumenter värderar tid annorlunda än utbyte 

● H1d: Konsumenter värderar bredd annorlunda än tid 

● H1e: Konsumenter värderar ansträngning annorlunda än kostnad 

● H1f: Konsumenter värderar kostnad annorlunda än utbyte 

● H1g: Konsumenter värderar bredd annorlunda än kostnad 

● H1h: Konsumenter värderar utbyte annorlunda än ansträngning 

● H1i: Konsumenter värderar ansträngning annorlunda än bredd 

● H1j: Konsumenter värderar bredd annorlunda än utbyte 

 

Samtliga av hypoteserna ovan illustreras i figur 3.2 nedan. 

 

 
Figur 3.2 Föreslagen forskningsmodell för H1a-H1j. 

 

3.2.2 Direkt erfarenhet och attityd 

En persons attityd formas av dennes erfarenheter (Venkatesh & Davis 2000) och då 

huvudsakligen dennes direkta erfarenheter (Fazio et al. 1978; Smith & Swinyard 1983). 

Denna typ av erfarenhet bör således ha en inverkan på konsumentens attityd till returpolicyns 

olika komponenter. Konsumenter som har direkt erfarenhet av att returnera skulle därmed 

kunna värdera returkomponenterna annorlunda jämfört med de som saknar denna typ av 

erfarenhet. Samtliga hypoteser som deducerats utifrån teorin om direkt erfarenhet och attityd 

presenteras på nästkommande sida. 
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● H2a: Konsumenter med direkt erfarenhet av att returnera värderar tid annorlunda än de          

konsumenter vilka saknar denna typ av erfarenhet 

● H2b: Konsumenter med direkt erfarenhet av att returnera värderar kostnad annorlunda 

än de konsumenter vilka saknar denna typ av erfarenhet 

● H2c: Konsumenter med direkt erfarenhet av att returnera värderar ansträngning 

annorlunda än de konsumenter vilka saknar denna typ av erfarenhet 

● H2d: Konsumenter med direkt erfarenhet av att returnera värderar bredd annorlunda 

än de konsumenter vilka saknar denna typ av erfarenhet 

● H2e: Konsumenter med direkt erfarenhet av att returnera värderar utbyte annorlunda 

än de konsumenter vilka saknar denna typ av erfarenhet 

 

Samtliga av hypoteserna ovan illustreras i figur 3.3 nedan. 

 

 
Figur 3.3 Föreslagen forskningsmodell för H2a-H2e. 

Om den direkta erfarenheten av att returnera visas vara en betydande faktor för konsumentens 

attityd till returkomponenterna, kan även mängden av direkt erfarenhet ha en inverkan. 

Griffis et al (2012) menar att en konsument som returnerar mycket har ett köpbeteende vilket 

skiljer sig från beteendet hos de konsumenter som returnerar mindre. Då Teorin om Planerat 

Beteende menar att beteendet hos en individ baseras på dennes attityd (Ajzen & Madden 

1986; Oh et al. 2003) och att attityden till ett objekt formas av den erfarenhet individen har av 

objektet (Venkatesh & Davis 2000), är det möjligt att en förändring i köpbeteende leder till 

en förändring i attityd. Antalet returer en konsument genomför bör således kunna ha en 

positiv effekt på konsumentens attityd. De hypoteser vilka deducerats utifrån forskningen 

ovan presenteras nedan. 

 

● H3a: Konsumenter med mer direkt erfarenhet värderar tid högre 

● H3b: Konsumenter med mer direkt erfarenhet värderar kostnad högre 

● H3c: Konsumenter med mer direkt erfarenhet värderar ansträngning högre 

● H3d: Konsumenter med mer direkt erfarenhet värderar utbyte högre 

● H3e: Konsumenter med mer direkt erfarenhet värderar bredd högre 

 

Samtliga av hypoteserna ovan illustreras i figur 3.4. 
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Figur 3.4 Föreslagen forskningsmodell för H3a-H3e. 

3.3 Operationalisering 

För att praktiskt genomföra denna studie samt testa samtliga av dess hypoteser har de 

konceptuella definitionerna behövt operationaliseras. Vid operationalisering av de tre 

returkomponenterna tid, utbyte och bredd har hänsyn tagits till Lagen om distansavtal och 

avtal utanför affärslokaler (DAL) (SFS 2005:59). Enligt DAL är de svenska e-

handelsföretagen tvungna att uppfylla vissa minimikrav vid utformningen av en returpolicy. I 

tabellen nedan presenteras de operationella definitionerna. 

 

Konstruktion Konceptuell definition Operationell definition 

Tid Den tidsperiod konsumenten 

har rätt att returnera 

(Janakiraman et al. 2016). 

 

Hur konsumenten värderar returtider 

längre än 14 dagar. 

Kostnad Kostnaden för returen 

(Janakiraman et al. 2016). 

Hur konsumenten värderar kostnadsfria 

returer. 

 

Ansträngning Vad konsumenten måste göra 

för att returnera (Janakiraman et 

al. 2016). 

Hur konsumenten värderar 

inkluderandet av retur- och fraktsedel 

vid leverans av vara. 

 

Bredd Om lika villkor gäller för 

samtliga varor (Janakiraman et 

al. 2016). 

Hur konsumenten värderar ersättning i 

form av valuta vid retur senare än 14 

dagar. 

 

Utbyte Den ersättning konsumenten 

erhåller vid retur (Janakiraman 

et al. 2016). 

Hur konsumenten värderar att varor på 

utförsäljning omfattas av samma 

returvillkor som ordinarie varor. 

 

Direkt 

erfarenhet 

Den direkta interaktionen med 

ett specifikt objekt (Daugherty 

et al. 2008). 

Den direkta interaktion konsumenten 

har av ett returförfarande, denna 

inkluderar antalet gånger konsumenten 

har returnerat eller velat returnera. 

 

Tabell 3.1 Operationalisering av studien. 
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4. Metod 

I avsnittet nedan följer en redogörelse av studiens metodik. Syftet med detta kapitel är att dels 

ge läsaren inblick i hur valda metoder använts, dels förklara varför dessa metoder anses 

relevanta för just denna studie.  

 

4.1 Forskningsansats 

Vetenskaplig forskning utgår antingen från en deduktiv eller induktiv ansats då den söker 

beskriva förhållandet mellan teori och praktik (Saunders et al. 2009), sambandet mellan teori 

och datainsamling är vidare det som skiljer dessa två angreppssätt åt. Medan den deduktiva 

forskningen testar huruvida existerande teorier stämmer eller ej (Hunt 2010), fokuserar den 

induktiva forskningen snarare på att generera ny teori (Saunders et al. 2009).  

 

Denna studie söker förklara vad konsumenter värderar i en returpolicy vid handel av kläder 

och skor online genom att utgå från den kunskap tidigare forskning genererat om 

returpolicyer och attityd. Då studien ämnar förklara verkligheten med hjälp av befintlig teori 

utgår undersökningen således från en deduktiv ansats. För att möjliggöra för test av befintlig 

teori förklarar Bryman och Bell (2013) att forskare behöver generera olika typer av 

antaganden om teorin, så kallade hypoteser. De framtagna hypoteserna testas sedan genom 

insamling och analys av relevant data, varpå forskaren kan bekräfta eller falsifiera de 

framtagna hypoteserna (ibid). Beroende på hypotesprövningens utfall kommer slutligen den 

undersökta teorin att stärkas, revideras eller förkastas.  

 

4.2 Forskningsstrategi 

Då forskning utövas kan den antingen utföras av kvalitativ eller kvantitativ karaktär (Bryman 

& Bell 2013). Vad som skiljer de två forskningsstrategierna åt är att den kvantitativa 

forskningen betonar att datainsamling och analys ska vara mätbar genom siffror och statistik, 

medan den kvalitativa forskningen betonar användandet av ord för att beskriva och tolka 

fenomen (Saunders et al. 2009). Vilken strategi som bäst lämpar sig för en studie beror främst 

på studiens syfte och frågeställningar. 

 

För att uppfylla syftet med denna studie har en kvantitativ forskningsstrategi nyttjats vid 

insamling och analys av data. Saunders et al. (2009) menar att denna strategi ofta nyttjas vid 

deduktiv forskning, detta då den möjliggör för generalisering av resultat. Vidare förklarar 

Bryman och Bell (2013) att den kvantitativa forskningsstrategin är bäst lämpad i de fall då 

syftet med en studie är att undersöka hur olika variabler förhåller sig till varandra, exempelvis 

vid studerandet av samband och skillnader.  

 

4.3 Forskningsdesign 

En studies forskningsdesign förklarar hur insamling av data samt analys ska genomföras. 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns fem olika typer av forskningsdesign; (1) 

Experimentell, (2) Tvärsnitt, (3) Longitudinell, (4) Fallstudie och (5) Komparativ. Vid val av 
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forskningsdesign är det, enligt Denscombe (2016), viktigt att hänsyn tas till studiens syfte.  

  

Denna studie baseras på en undersökning av tvärsnittsdesign. Denna typ av forskningsdesign 

används vanligen då syftet med en studie är att, likt denna, identifiera samband och mönster 

mellan två eller flera variabler (Bryman & Bell 2013). För att identifiera dessa samband utgår 

forskare från kvantifierbar data som insamlas från mer än ett fall under en specifik tidpunkt 

(Saunders et al. 2009). 

 

4.4 Insamling av data 

Enligt Denscombe (2016) bör valet av metod för datainsamling anpassas efter den 

forskningsstrategi som utövas. Bryman och Bell (2013) hävdar vidare att undersökningar av 

just kvantitativ karaktär och tvärsnittsdesign förutsätter att data insamlas på systematiskt sätt, 

detta för att möjliggöra för ett statistiskt analysförfarande i ett senare skede av 

forskningsprocessen. Insamlingen av data i sådana studier sker vanligen med hjälp av 

surveys, strukturerade observationer eller innehållsanalyser (Bryman & Bell 2013).  

 

I denna studie har data insamlats med hjälp av en surveyundersökning. Enligt Bryman & Bell 

(2013) är denna metod högst användbar i de fall större populationer, likt i denna studie, ska 

undersökas. I en surveyundersökning insamlas primärdata genom att forskaren kommunicerar 

med människor för att ta reda på vad dessa tycker och tänker kring ett visst fenomen (Fowler 

2002). Genom kommunikation med respondenterna anses denna studie bäst kunna undersöka 

konsumentens attityd till returpolicyns olika komponenter. 

 

4.4.1 Självadministrerade enkäter 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan kommunikation i en surveystudie antingen utövas med 

hjälp av strukturerade intervjuer eller självadministrerade enkäter. Respektive metodval har 

givetvis sina för- och nackdelar. Genom strukturerade intervjuer kan forskaren med fördel 

säkerställa att samtliga frågor besvaras av respondenten på ett korrekt sätt, något som inte 

lika enkelt kan göras genom självadministrerade enkäter (Bryman & Bell 2013). Trots detta 

har insamlingen av data i denna studie utövats med hjälp av just enkäter. Metodvalet grundar 

sig huvudsakligen på de kostnads- och tidsfördelar som enkäter, till skillnad från intervjuer, 

medför då data ska inhämtas från ett större antal respondenter (Ejlertsson 2015). 

 

En självadministrerad enkätundersökning kan utövas på olika sätt, bland annat genom utskick 

av brev och e-post eller genom kommunikation på vald webbplats (Denscombe 2016). I 

denna studie har undersökningen distribuerats på en webbplats, vilket innebär att 

respondenterna anmodats att uppsöka utvald webbplats för att besvara studiens enkätfrågor. 

Selm och Jankowski (2006) menar att internetbaserade metodval är att föredra då 

internetfenomen undersöks, metodvalet lämpades därför väl för denna studie. Att en så kallad 

webbsurvey prioriterats framför en mailsurvey grundar sig främst på att metoden anses 

möjliggöra för en säkrare sammanställning av data (Bryman & Bell 2013). Utöver de 

kostnads- och tidsfördelar en webbsurvey vidare medför, möjliggör metodvalet även för 

forskaren att på ett effektivt sätt nå ut till fler respondenter (ibid.).  
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4.5 Utformning av enkät 

Hur en enkät utformas är av stor betydelse för kvaliteten på den data som ska komma att 

insamlas. Enligt Denscombe (2016) är enkätens utformning avgörande för svarsfrekvens, 

ifyllnadsgrad samt svarens validitet. Trots utformningens betydelse menar vissa forskare 

(exempelvis Kinnear & Taylor 1995; Churchill & Iacobucci 2006) att det inte finns en 

vetenskaplig förklaring för hur enkäter bäst utformas, utan att utformningen snarare bör ses 

som en konst än som en vetenskap. Oghazi (2009) hävdar dock att samtliga enkäter som 

utformas, mer eller mindre, utgår från de sex principer vilka redovisas i tabell 4.1 nedan. 

 

 
Tabell 4.1 Grundläggande principer vid enkätutformning. 

Nedan följer en redogörelse för hur enkäten i denna studie utformats enligt de sex principerna 

ovan. Den slutgiltiga enkäten illustreras i bilaga 1.  

 

4.5.1 Preliminära beslut 

För att påbörja utformningen av en enkät krävs att forskaren redan beslutat vad som ska 

undersökas samt hur undersökningen ska komma att genomföras (Fowler 2002). I denna 

studie hade teoretiskt underlag om returpolicyer och individers attityder framtagits innan 

enkätutformningen påbörjats. Författarna hade även genererat de hypoteser som skulle ligga 

till grund för studiens undersökning samt beslutat att studien skulle vara av tvärsnittsdesign, 

varpå insamlingen av data skulle genomföras med hjälp av en webbsurvey.  

 

4.5.2 Operationalisering och mätning av variabler 

I detta steg operationaliseras studiens problemområde genom att samtliga av undersökningens 

delkomponenter görs mätbara (Ejlertsson 2015). Samtliga av de variabler och mätvärden som 

presenteras nedan har framtagits för att möjliggöra undersökandet av samband och skillnader. 

 

Urvalets karaktärsdrag 

För att skapa en bättre bild av urvalets sammansättning har frågor rörande demografiska 

faktorer inkluderats i enkäten. De frågor som inkluderats i denna enkätundersökning baseras 

på demografiska faktorer som forskare (exempelvis Bhatnagar & Ghose 2004; Bai et al. 

2008; Punj 2011) normalt väljer att inkludera i enkätformulär, nämligen; (1) kön, (2) 

utbildning, (3) inkomst och (4) ålder. Då denna studie primärt berör svenska konsumenter har 

samtliga svarsalternativ till faktorerna ovan utformats efter svenska förhållanden. 

Svarsalternativen för “inkomst” och “utbildning” grundas därför på statistik från SCB 
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(Statistiska Centralbyrån 2015a; Statistiska Centralbyrån 2015b; Petersson 2016). 

 

Beroende variabel 

Studiens beroende variabel, attityd, mäts utifrån 15 olika påståenden vilka besvaras med hjälp 

av prestrukturerade svarsalternativ. Samtliga av dessa påståenden har utformats enligt den 

definition Janakiraman et al. (2016) presenterat av returpolicyns innehåll.  

 

Samtliga av de påståenden som avser att mäta attityd är utformade på likartade sätt. Tre 

liknande påståenden undersöker attityden till respektive returkomponent för att bättre skapa 

en helhetsbild av respondenternas attityd. Med hjälp av flera likartade påståenden kan studien 

även bedöma hur pass konsekventa respondenterna är i sina svar. De svarsalternativ som 

utformats intill vardera påstående mäts utifrån en sjugradig Likert-skala, vilken sträcker sig 

från svarsalternativet “instämmer inte alls” till svarsalternativet “instämmer helt”. Likert-

skalan har inkluderats i denna enkät då den anses vara den mest välkända skaltypen vilken 

konstruerats för att mäta attityder (Ejlertsson 2015). 

 

Oberoende variabel 

Studiens oberoende variabel, direkt erfarenhet, mäts utifrån tre olika påståenden vilka 

besvaras med hjälp av prestrukturerade svarsalternativ. Studien har klassat direkt erfarenhet 

som undersökningens oberoende variabel då Fazio et al. (1978) samt Smith och Swinyard 

(1983) menar att en individs attityd till ett objekt beror på dennes direkta erfarenhet av 

objektet. 

 

Det första påståendet mäter direkt erfarenhet genom att undersöka om respondenten någonsin 

har returnerat kläder eller skor som denne köpt online. Detta påstående mäts utifrån en binär 

skala i form av svarsalternativen “ja” eller “nej”. De respondenter som svarar “ja” anses ha 

direkt erfarenhet, medan de som svarar “nej” anses sakna denna typ av erfarenhet. 

 

Det andra påståendet avser att mäta direkt erfarenhet i form av antalet genomförda returer en 

respondent gjort det senaste året. Detta påstående mäts utifrån en sjugradig skala, varpå varje 

enskilt svarsalternativ utgörs av olika intervall för antalet genomförda returer. Intervallen 

baseras till stor del på svar från 15 intervjuer vilka genomförts för att undersöka hur många 

gånger personer returnerat kläder och skor det senaste året. De respondenter som intervjuats 

är individer med nära anknytning till författarna av denna studie och har således inte valts ut 

slumpmässigt. Trots att dessa respondenter inte valts ut slumpmässigt anses deras svar ha gett 

en relativt god insikt i hur returfrekvensen kan se ut hos olika typer av konsumenter.  

 

Det tredje påståendet mäter erfarenhet i form av att undersöka om respondenten önskat 

returnera kläder eller skor men trots detta inte genomfört returen. Varför studien mäter 

erfarenhet utifrån detta påstående grundar sig i att konsumenter kan ha direkt erfarenhet av att 

returnera utan att för den sakens skull ha returnerat en vara. Denna typ av erfarenhet kan 

exempelvis skapas i de fall då konsumenten önskar returnera men väljer att undvika det på 

grund av en för hög returkostnad. Likt det första påståendet mäts detta påstående utifrån en 
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binär skala i form av svarsalternativen “ja” eller “nej”. De respondenter som svarar “ja” anses 

ha direkt erfarenhet, medan de som svarar “nej” anses sakna denna typ av erfarenhet.  

 

Till skillnad från de påståenden som mäter studiens beroende variabel behöver påståendena 

som mäter den oberoende variabeln inte samvariera. Detta grundar sig i att dessa påståenden 

avser mäta olika typer av direkt erfarenhet. 

 

4.5.3 Formulering av frågor 

Då en enkät konstrueras är det viktigt att hänsyn vidtas till ett antal regler. Ejlertsson (2015) 

menar exempelvis att kravet på förkunskap hos respondenterna ej bör vara för stort, att 

språket alltid ska anpassas efter målgruppen samt att frågor och svarsalternativ alltid bör 

formuleras entydigt. Fowler (2002) hävdar vidare att negationer samt ledande frågor bör 

undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Frågorna bör heller inte vara för långa eller 

uttryckas med alltför komplicerade ord (Bryman & Bell 2013).  

 

Då enkätfrågorna formulerats i denna studie har samtliga av reglerna ovan beaktats. För att 

underlätta för respondenten har exempelvis varje enskild fråga kring de olika 

returkomponenterna försetts med en kort redogörelse av komponentens innebörd. Enkäten 

ställer således inte krav på förkunskap från respondentens sida. För att säkerställa att samtliga 

av frågorna uppfattats korrekt av respondenterna har även en pilotstudie genomförts, se 

avsnitt 4.5.6 nedan.  

 

4.5.4 Frågornas ordningsföljd 

En faktor som anses viktig vid konstruktionen av en enkätstudie är den ordning som följer på 

de frågor som ställs. Forskare (exempelvis Kinnear & Taylor 1995; Fowler 2002; Churchill & 

Iacobucci 2006) menar att det är ytterst viktigt att lätta och okontroversiella frågor ska 

besvaras först. Lätta frågor kan exempelvis vara frågor av bakgrundskaraktär, vilka bland 

annat kan beröra respondentens kön eller ålder (Ejlertsson 2015). 

 

I denna studie har frågor rörande demografiska faktorer placerats först. Dessa frågor 

producerar dels lättare information om respondenternas kön, ålder och utbildning, men också 

känslig information om respondentens inkomstnivå. Enligt Ejlertsson (2015) bör frågor av 

känslig karaktär normalt sett inte placeras i början av en studie, detta då de tenderar att öka 

risken för bortfall. I samband med att respondenterna påbörjat denna enkätstudie har de 

däremot informerats om sitt anonyma deltagande. Respondenterna har således, i ett tidigare 

stadie, informerats om att samtliga av de svar som anges i enkäten ej kan komma att kopplas 

till den enskilda individens deltagande. Frågan om månatlig inkomstnivå bör därför inte 

uppfattas vara alltför känslig. 

 

Näst efter studiens bakgrundsfrågor placerades de frågor vilka undersöker respondenternas 

attityd till returkomponenterna. Slutligen placerades de frågor vilka undersöker 

respondenternas direkta erfarenhet av att returnera. Resultatet från studiens pilotstudie (se 

avsnitt 4.5.6) indikerade nämligen att dessa frågor krävde störst engagemang från 
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respondenterna. 

  

4.5.5 Estetisk design 

Enligt Churchill och Iacobucci (2006) är enkätens estetiska design av stor betydelse i en 

studie, detta då den visats ha en stor inverkan på den kommande svarsfrekvensen. Bryman 

och Bell (2013) påpekar bland annat vikten av att studiens layout är “luftig”, tydlig och 

konsekvent för att risken för bortfall ska reduceras. För att möjliggöra för användarvänlighet 

samt estetiskt utförande har enkäten i denna studie förmedlats via en webbplats.  

 

Ejlertsson (2015) menar att det finns två motstridiga önskemål beträffande enkätformulär. 

Författaren menar att det är viktigt att undersökningen varken är för lång eller för kompakt. I 

denna studie möjliggjorde den webb-baserade enkäten för att låta samtliga frågor, rörande 

enskilda returkomponenter, besvaras på samma sida. Samtliga av frågorna om en enskild 

returkomponent separerades alltså från de frågor som berörda övriga returkomponenter. På så 

vis kunde samtliga frågor besvaras på ett färre antal sidor, utan att för den sakens skull 

upplevas som hoptryckta. 

 

Tack vare den webb-baserade enkätkonstruktionen kunde även en svarsindikator inkluderas i 

undersökningen. I takt med att respondenten besvarade enkäten kunde denne, tack vare 

indikatorn, kontinuerligt se hur långt denne kommit i besvarandet av undersökningen. Enligt 

Bryman och Bell (2013) kan en svarsindikator reducera risken för bortfall vid kortare 

enkätundersökningar. 

  

4.5.6 Pilotstudie  

Enligt Denscombe (2016) behöver metoden för datainsamling alltid testas i förväg för att 

kontrollera hur bra den fungerar i praktiken. Syftet med ett sådant test, en så kallad 

pilotstudie, är att ta reda på om respondenterna tolkar frågor och svar på samma sätt som 

frågekonstruktören (Ejlertsson 2015). Med hjälp av en pilotstudie kan således allvarliga 

problem undvikas i ett senare skede av forskningsprocessen (Denscombe 2016). Pilotstudier 

anses vidare vara extra viktiga för undersökningar då data insamlas med hjälp av 

självadministrerade enkäter, detta då det inte finns någon intervjuare som kan hjälpa 

respondenten vid eventuella oklarheter (Bryman & Bell 2013). Enligt Fowler (2002) kan en 

pilotstudie genomföras genom att låta en mindre grupp respondenter besvara enkäten, för att 

därefter diskutera eventuella oklarheter avseende framförallt instruktioner och frågor.  

 

Då ett första utkast av enkäten färdigställts togs hjälp av en fokusgrupp om 15 individer. 

Gruppen ombads besvara enkäten, varpå respondenterna sedan diskuterade kring problem 

med enkäten. Pilotstudien resulterade i att frågor rörande returkomponenterna ansträngning 

och bredd omformulerades. Dessa frågor korrigerades för att underlätta för respondenterna i 

den slutgiltiga enkätundersökningen och på så vis reducera risken för internt bortfall. En 

diskussion kring uppfattad svårighetsgrad på respektive fråga genomfördes också i samband 

med pilotstudien. Resultatet från denna diskussion illustreras i frågornas ordningsföljd på den 

slutgiltiga enkäten, se bilaga 1. Efter att enkäten korrigerats skickades enkäten ut till 20 
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utvalda individer vilka samtliga besvarade enkätens alla frågor. Syftet med detta utskick var 

att testa den interna reliabiliteten i frågorna med hjälp av Cronbach’s alpha, se avsnitt 4.10.2.  

 

4.6 Urval 

Genom bra urvalsmetoder går det att producera rimligt träffsäker data utan att för den sakens 

skull behöva samla in data från varje enskild medlem i undersökningspopulationen 

(Denscombe 2016). Bra urval möjliggör således för forskare att bespara resurser och tid utan 

att för den sakens skull behöva offra precisionen i den data som insamlas. 

 

Då syftet med kvantitativa undersökningar normalt är att generalisera undersökningens 

resultat är det viktigt att de respondenter som väljs ut också företräder populationen på ett 

representativt sätt (Churchill & Iacobucci 2016). För att skapa ett representativt urval skulle 

därför samtliga konsumenter som, någon gång, handlat kläder eller skor online behöva 

tilldelas samma möjlighet att deltaga i enkätstudien. Att härleda ett representativt urval 

utifrån en så pass generell population är dock ytterst resurskrävande och kan samtidigt vara 

svårt då osäkerhet råder kring populationens storlek (Bryman & Bell 2013).  

 

Då det i denna studie inte varit möjligt att skapa ett representativt urval har studien istället 

prioriterat att nyttja den metod med vilken den kan nå ut till störst antal respondenter. För att 

insamla data från så många som möjligt har därför ett icke-sannolikhetsurval, i form av ett 

kombinerat bekvämlighets- och snöbollsurval, nyttjats. Ett bekvämlighetsurval kännetecknas 

av ett urval bestående av sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för 

forskaren (Bryman & Bell 2013), medan ett snöbollsurval är en form av kedjeurval 

(Denscombe 2016). Bekvämlighetsurvalet kombinerades med ett snöbollsurval för att 

möjliggöra för spridning av enkäten, vilket i sin tur skulle öka chansen för en ökad 

svarsfrekvens.  

 

4.7 Genomförande 

För att nå ut till så många respondenter som möjligt distribuerades webblänken till studiens 

enkätundersökning ut via Facebook. Samtliga inom kontaktnätet informerades om 

enkätstudien och kunde, genom att klicka på länken, direkt dirigeras vidare till 

enkätformuläret. Länken till undersökningen fanns tillgänglig från 2017-04-24 till och med 

2017-04-28. Samtidigt som informationen om undersökningen kommunicerades ut 

uppmanades samtliga inom kontaktnätet att sprida informationen vidare.  

 

Den 2017-04-26 skickades en påminnelse ut till samtliga av kontakterna. Syftet med denna 

påminnelse var att komma högre upp i kontaktnätets informationsflöde och på så vis öka 

chanserna för en ökad svarsfrekvens. Slutligen, på grund av tidsbrist, togs beslutet att avsluta 

enkätundersökningen den 2017-04-28. Vid denna tidpunkt hade totalt 198 respondenter 

besvarat enkäten. 
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4.8 Bortfall 

Ett stort bortfall kan leda till att skevheter uppstår i en studies resultat, detta då det finns en 

risk att de som väljer att inte besvara enkäten kan särskilja sig från de som faktiskt väljer att 

besvara den (Fowler 2002; Bryman & Bell 2013). Då denna studie insamlat data från en 

population av okänd storlek, och därmed okänd urvalsram, har uträkningen av ett externt 

bortfall ej kunnat möjliggöras. Studien har däremot undersökt hur många respondenter som 

valt att påbörja enkäten, men senare valt att ej genomföra den. Av de 198 respondenter som 

påbörjat enkäten var det totalt 173 respondenter som slutförde den, detta resulterar i ett 

internt bortfall om 25 respondenter (12,6%). Tabell 4.2 illustrerar i anslutning till vilka av 

enkätens frågor som det interna bortfallet inträffat. 

 

 
Tabell 4.2 Redogörelse av studiens interna bortfall. 

Enligt Ejlertsson (2015) är det viktigt att vidta hänsyn till det interna bortfallet då det kan ha 

en negativ inverkan på de slutsatser som dras av svarsfördelningen. Denna studie har dock 

eliminerat denna risk helt då svaren från samtliga respondenter vilka inte fullföljt 

undersökningen eliminerats helt. Det interna bortfallet var så pass lågt att det ansågs vara 

bättre att exkludera ofullständiga svar snarare än att låta riskera presentera ett missvisande 

resultat.  

 

4.9 Analys av data 

För att klargöra hur respondenterna värderar de olika returkomponenterna avser studien mäta 

eventuella skillnader i attityd. Mätningen av skillnader kan utövas på flera olika sätt och valet 

av metod beror helt på utformningen av den data som insamlas (Lind et al. 2015). Med 

hänsyn till detta har den statistiska metoden Wilcoxon Signed-rank Test, för beroende 

populationer, nyttjats i denna studie. Lind et al. (2015) menar att denna metod vanligen 

används då data utgörs av ordinala värden, då data inte är normalfördelad samt när de 

variabler som avses mätas är relaterade.  

 

För att undersöka i vilken grad konsumentens direkta erfarenhet av att returnera kan påverka 

dennes värderingar, har studien dels undersökt skillnader i attityd hos olika kundgrupper, dels 

undersökt samband mellan direkt erfarenhet och attityd. För att undersöka skillnaden i attityd 

har metoden Mann-Whitney U Test använts. Denna testmetod kräver liknande förutsättningar 

som Wilcoxon Signed-rank Test, men används vanligen i de fall då variablerna som 

undersöks är orelaterade (Lind et al. 2015). För att vidare mäta hur väl studiens oberoende 
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variabel, direkt erfarenhet, förklarar den beroende variabeln, attityd, har metoden Spearman’s 

Rank-Order Correlation nyttjats. Enligt Lind et al. (2015) används denna metod vanligen då 

data består av ordinala värden och när data inte är normalfördelad. Metoden redovisar 

sambandet mellan de undersökta variablerna genom en så kallad korrelationskoefficient. En 

korrelationskoefficient som indikerar ett perfekt positivt samband har ett värde om “+1”, 

medan ett perfekt negativt samband har ett värde om “-1”. Figur 4.1 redogör för exempel på 

olika utfall testet kan generera samt för styrkan på det samband respektive utfall associeras 

med (Lind et al. 2015).  

 

 
Figur 4.1 Korrelationskoefficientens styrka och riktning. 

 

De metoder som nämnts ovan är de statistiska verktyg som används för att testa studiens 

hypoteser. Vid dessa hypotestester är det viktigt att beakta risken för att fel kan uppstå vid 

förkastandet av hypoteserna (Lind et al. 2015). För att kvantifiera denna typ av risk används 

normalt en signifikansnivå (p), vilken beskriver risken för att nollhypotesen förkastas när den 

är sann. Det finns ingen specifik nivå som måste användas vid hypotestester, det är däremot 

vanligt att en signifikansnivå lägre än 0,05 används vid konsumentforskning (Ejlertsson 

2015; Lind et al. 2015). Signifikansnivån för hypotestestning har därför satts till 0,05 även i 

denna studie. 

 

De statistiska metoder för dataanalys som används i denna studie har genomförts med hjälp 

av datorprogrammet SPSS 22. Landau och Everitt (2004) beskriver detta som ett 

datorprogram vilket i stor utsträckning används inom samhälls- och beteendevetenskaper för 

att behandla, statistiskt analysera och presentera data. 

 

4.10 Metodgranskning 

Vid bedömning av forskningsbidrag är det viktigt att ifrågasätta forskningens validitet och 

reliabilitet. Begreppen mäter hur pass tillförlitliga och noggranna mätningarna i studien är 

och redogör således även för studiens kvalitet (Saunders et al. 2009). Även om de två 

begreppen normalt beskrivs separat, är det viktigt att förstå att de faktiskt relaterar till 

varandra. Bryman och Bell (2013) hävdar nämligen att en god validitet förutsätter en god 

reliabilitet.  

 

4.10.1 Validitet 

Bryman och Bell (2013) menar att validitetsbegreppet bedömer forskningens resultat och de 

slutsatser vilka studien genererat. Vid bedömning av en studies validitet undersöks huruvida 

studiens slutsatser hänger samman eller ej (Saunders et al. 2009). Enligt Bryman & Bell 
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(2013) finns det olika typer av validitetsbegrepp, vilka på olika sätt kan användas för att 

beskriva de faktorer som påverkar studiens förmåga att mäta det som avses mätas. I 

kvantitativa undersökningar berörs vanligen begreppen intern validitet, extern validitet, 

begreppsvaliditet och ekologisk validitet. 

 

Den interna validiteten förklarar huruvida sambanden mellan de undersökta variablerna är 

kausala eller ej (Bryman & Bell 2013). Vanligtvis anses den interna validiteten vara låg i 

studier då tvärsnittsdesign används (ibid.). I undersökningar av samband mellan X och Y kan 

det finnas en stor risk för att en tredje variabel (Z) kan ha en inverkan.  I denna studie kan det 

således vara svårt att dra slutsatser i det fall resultatet skulle visa på ett tydligt samband 

mellan den oberoende variabeln (direkt erfarenhet) och den beroende variabeln (attityd). 

Svårigheten i att dra slutsatser kring samband är dock inget som är utmärkande för just denna 

studie, utan snarare något som forskare överlag ständigt tampas med. Bryman och Bell 

(2013) menar dock att den risk för att felaktiga slutsatser dras går att reducera genom att utgå 

från väletablerad teori och forskning, vilket denna studie anses göra. 

 

Då urvalet i denna studie baseras på ett icke-sannolikhetsurval påverkas den externa 

validiteten negativt (Bryman & Bell 2013). Detta innebär implicit att studiens resultat inte 

kan generaliseras utöver den faktiska forskningskontexten. Att enkäten distribuerats genom 

Facebook kan ha försvagat validiteten ytterligare i och med att majoriteten av de personer 

med ett Facebook-konto har en ålder mellan 18 och 34 år (Statista 2017). Enligt Bryman och 

Bell (2013) är det dock viktigt att ha i åtanke att den kunskap som kan genereras i 

outvecklade kunskapsområden bör klassas som bättre än ingen kunskap alls. Då nästintill 

ingen forskning ägnat kraft åt att studera returpolicyer utifrån konsumenternas perspektiv 

(Mollenkopf et al. 2007; Bonifield et al. 2010; Griffis et al. 2012; Kim & Wansink 2012) bör 

studiens resultat därför kunna ses som en indikator, vilken skulle kunna peka på mer 

generella trender (Bryman & Bell 2013). Att urvalet i denna studie statistiskt sett inte 

representerar den totala populationen bör därför inte kritiseras alltför hårt. För att någorlunda 

stärka den externa validiteten, och därmed säkra urvalets precision, har studien insamlat data 

från ett större antal respondenter. Bryman & Bell (2013) hävdar nämligen att ett stort urval 

kan ha en positiv inverkan validiteten. Vidare har frågor av demografisk karaktär inkluderats 

i enkätstudien, insikten om urvalets demografiska sammansättning möjliggör nämligen för att 

resultatet kan avläsas med större insikt om hur väl det kan appliceras på den verkliga 

populationen.   

 

Begreppsvaliditeten förklarar huruvida de begrepp som undersöks verkligen mäts på ett 

korrekt sätt (Bryman & Bell 2013). I denna surveyundersökning är det därför relevant att 

undersöka hur väl enkätfrågorna faktiskt mäter de begrepp som undersöks (Ejlertsson 2015). 

Enligt Bryman och Bell (2013) bör forskare eftersträva att nyttja sig av validerade frågor som 

formulerats i tidigare forskning för att säkerställa sig om att frågorna formuleras på ett 

korrekt sätt. Detta är dock inte alltid möjligt och så har fallet heller inte varit i denna studie. 

Begreppsvaliditeten kan därför ses som svag då frågorna ej validerats av andra forskare. 

Ejlertsson (2015) hävdar däremot att det inte är ett visst frågeformulär eller vissa frågor i sig 
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som valideras, utan frågorna i relation till syftet med respektive fråga. Då frågorna som 

formulerats i denna enkätstudie dels har anpassats efter de riktlinjer forskning berör vad 

gäller metodik (exempelvis Fowler 2002; Bryman & Bell 2013), dels anpassats efter studiens 

syfte samt tidigare relevant forskning inom studieområdet (Fazio et al. 1978; Smith & 

Swinyard 1983; Janakiraman et al. 2016) bör validiteten inte ses som alltför svag. 

Pilotstudien stärker också begreppsvaliditeten någorlunda. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att den utvalda forskningsmetoden återspeglar 

en naturlig miljö vilken kan fånga in naturliga beteenden och attityder. Hur väl en 

undersökning lyckats med detta förklaras av den ekologiska validiteten. Enkätundersökningar 

associeras vanligtvis med en låg sådan validitet (Bryman & Bell 2013). I denna studie anses 

däremot den webb-baserade enkätstudien stärka validiteten, detta då den miljö i vilken 

respondenten besvarar enkätfrågorna troligtvis liknar miljön denne normalt handlar kläder 

och skor online i (Selm & Jankowski 2006). Enkätundersökningen medför ytterligare fördelar 

då metoden inte genererar en intervjuareffekt, vilken annars riskerar påverka respondenten 

negativt (Denscombe 2016). 

 

4.10.2 Reliabilitet 

Reliabilitetsbegreppet förklarar hur pass tillförlitligt studiens mått är (Saunders et al. 2009). 

De mått som används bör alltid mäta samma sak och ska därför inte påverkas av 

slumpmässiga betingelser (ibid.). Likt validitetsbegreppet omfattar reliabiliteten ett antal 

olika begrepp vilka används för att utvärdera tillförlitligheten i en undersökning. Enligt 

Bryman & Bell (2013) talas det vanligtvis om stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. 

 

Måttens grad av stabilitet förklarar huruvida resultatet som genererats är tillförlitligt över tid 

eller om det varierar mellan olika tillfällen (Bryman & Bell 2013). För att måtten som 

används i enkätformuläret ska klassas som stabila är det viktigt att frågorna besvaras på 

samma sätt, vid upprepade tillfällen (Ejlertsson 2015). För att kontrollera detta kan en så 

kallad test-retestmetod utföras (ibid.). Detta innebär att ett test utförs vid en specifik tidpunkt 

för att därefter göras om vid en senare tidpunkt. Denna studie har endast utövats en gång, 

vilket kan påverka resultatets tillförlitlighet över tid negativt.  

 

Den interna reliabiliteten förklarar hur tillförlitliga enkätens olika frågor är (Bryman & Bell 

2013). Då flera frågor används för att mäta ett och samma begrepp, är det viktigt att det finns 

ett samband mellan hur respondenterna svarar på de olika frågorna för att den interna 

reliabiliteten ska ses som god (ibid.). Det är således viktigt att frågorna utformas på ett tydligt 

sätt så respondenterna förstår innebörden av samtliga enkätfrågor och hur de bör besvaras. 

För att stärka reliabiliteten i denna studie har en pilotstudie genomförts. Med hjälp av 

resultatet från denna har studiens interna reliabilitet kontrollerats genom den statistiska 

metoden Cronbach’s alpha. Metoden mäter hur starkt sambandet är mellan de frågor som 

avser mäta samma begrepp (Saunders et al. 2009). Metodens alpha-koefficient visar 

sambandets styrka och varierar mellan 0 och 1. För att uppnå en acceptabel nivå och därmed 
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en god intern reliabilitet, bör koefficienten ha ett värde av minst 0,7 (Saunders et al. 2009). 

Tabell 4.3 presenterar värdet på alpha-koefficienterna i denna studie, vilka samtliga indikerar 

en god intern reliabilitet. 

 

 
Tabell 4.3 Test av intern reliabilitet.  

Enligt Bryman och Bell (2013) förklarar interbedömarreliabiliteten huruvida subjektiva 

bedömningar kan ha en påverkan vid tolkandet av genomförda observationer. I de fall en 

enkätstudie innefattar öppna enkätfrågor kan exempelvis svaren tolkas och klassificeras på 

olika sätt då det är olika forskare som bearbetar dem. I de fall svaren riskerar tolkas olika 

påverkas reliabiliteten negativt (Bryman & Bell 2013). För att stärka reliabiliteten i denna 

studie har enbart slutna frågor, med prestrukturerade svarsalternativ, formulerats i 

enkätformuläret. Risken för feltolkningar vid analys av insamlad data minskar således 

avsevärt. 
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5. Resultat & Analys 

I kommande avsnitt presenteras det empiriska material som insamlats med hjälp av studiens 

enkätundersökning. Insamlad data har analyserats utifrån den teori som presenterats i 

tidigare teoriavsnitt. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens 

hypotesprövningar. 

 

5.1 Urvalets karaktärsdrag 

Med hänsyn till studiens interna bortfall baseras resultatet på ett urval om totalt 173 

respondenter. En sammanställning av urvalets demografiska sammansättning presenteras i 

tabell 5.1 nedan. 

 

 
Tabell 5.1 Urvalets demografiska sammansättning. 

Av de 173 respondenter som besvarat enkäten uppgick andelen kvinnor till 60% och andelen 

män till 40%. Majoriteten av respondenterna (74%) var yngre än 46 år, vilket tyder på en 

relativt ung urvalsgrupp. Resultaten indikerar vidare att majoriteten av respondenterna (67%) 

hade en månatlig inkomst mellan 10 001 och 40 000 kronor. Inom detta lönespann visades 

73% av respondenterna tjäna mellan 10 001 och 30 000 kronor per månad. Urvalets 

inkomstnivå är därmed aningen lägre än medellönen i Sverige vilken motsvarar cirka 32 000 

kronor per månad (Statistiska Centralbyrån 2015c). Även om majoriteten av respondenterna 

hade en lägre månatlig inkomst än snittet av den svenska befolkningen, visades 

urvalsgruppen utgöras av relativt högutbildade individer. 71% av respondenterna hade en 

eftergymnasial utbildning varav majoriteten av dessa (69%) studerat på eftergymnasial nivå 

tre år eller längre.  



 

32 

Tabell 5.2 illustrerar hur urvalsgruppen, i snitt, besvarat enkätens påståenden avseende de 

fem returkomponenterna. Samtliga påståenden har besvarats på en skala mellan 1 till 7, varpå 

1 motsvarar “instämmer inte alls” och 7 motsvarar “instämmer helt”. 

 

 
Tabell 5.2 Medelvärde och standardavvikelse per enskilt påstående. 
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5.2 Värdering av de fem returkomponenterna 

Resultatet från Wilcoxon Signed-rank Test visar att respondenterna värderar 

returkomponenterna olika då de handlar kläder och skor online, se bilaga 2. Skillnaden i hur 

respondenterna värderat samtliga returkomponenter är signifikant (p < 0,05) förutom i det fall 

då respondenternas attityd till komponenterna bredd och utbyte undersökts (p = 0,08). En 

sammanställning av hur respondenterna värderat, och därmed rangordnat, de olika 

returkomponenterna illustreras i figur 5.1 nedan.  

 

 
Figur 5.1 Rangordning av returkomponenternas betydelse. 

 

Då studiens respondenter införskaffar kläder och skor online anser de att en låg kostnad för 

returförfarandet är av störst betydelse. Att respondenterna värderat denna returkomponent 

högst överensstämmer med vad Bower och Maxham (2012) samt Janakiraman et al. (2016) 

konstaterat i tidigare studier, dessa författare hävdar nämligen att en generös utformning av 

just denna returkomponent primärt påverkar konsumentens köpbeteende positivt. Att 

respondenterna värderar kostnadsfria returer högst överensstämmer även väl med forskning 

gjord av Suwelack et al. (2011), dessa författare poängterar nämligen vikten av att företag 

lyckas reducera konsumentens finansiella och funktionella risktagande för att överhuvudtaget 

kunna påverka dennes köpbeteende positivt. Att respondenterna värderar kostnad högst bör 

vidare ses som rimligt i och med att denna returkomponent visats vara den komponent vilken, 

enligt Yalabik et al. (2005), faktiskt reducerar finansiell risk. 

 

Näst efter returkomponenten kostnad menar respondenterna att det är viktigt att e-

handelsföretagen inkluderar en retur- och fraktsedel vid leverans. Att respondenterna värderar 

returkomponenten ansträngning högt överensstämmer väl med vad Griffis et al. (2012) samt 

Janakiraman et al. (2016) konstaterat. Dessa författare menar nämligen att en generös 

utformning av denna returkomponent, likt kostnad, huvudsakligen visats kunna påverka 

konsumentens köpbeteende positivt. Till skillnad från komponenten kostnad, vilken primärt 

visats beröra konsumentens finansiella risktagande, reducerar komponenten ansträngning 
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däremot en så kallad tidsrisk (Petersen & Kumar 2015). Enligt Ramanathan (2011) är denna 

tidsrisk bland annat viktig att reducera i de fall konsumenten upplever hög risk. Författarna 

hävdar vidare att företagen kan reducera denna risk genom att tillhandahålla lättare, och 

därmed mindre tidskrävande, returförfaranden. Att respondenterna värderat komponenten 

ansträngning högre än tre av fem undersökta komponenter kan därför tyda på att 

respondenterna faktiskt upplever inköp av kläder och skor som mer riskabla, något som i sin 

tur även skulle överensstämma med vad Rogers et al. (2002) tidigare påpekat om handel av 

kläder och skor samt den förhöjda risk konsumenten faktiskt visats uppleva. Rogers et al. 

(2002) hävdar nämligen att konsumentens funktionella risktagande är extra stort vid denna 

typ av handel, detta då varans storlek eller passform ofta visas avvika från konsumentens 

ursprungliga förväntningar.  

 

Till skillnad från de två returkomponenterna ovan, värderar respondenterna inte resterande tre 

komponenter (bredd, utbyte och tid) lika högt då de handlar kläder och skor online. Enligt 

Janakiraman et al. (2016) är det primära syftet med dessa tre returkomponenter heller inte att 

stärka konsumentens efterfrågan, dessa bör istället huvudsakligen användas av företag för att 

reducera konsumentens returbeteende. Det är alltså inte lika viktigt att företagen 

tillhandahåller generösa villkor för varor på utförsäljning, att de alltid erbjuder valuta i 

ersättning eller att de tillhandahåller en returrätt längre än 14 dagar. 

 

5.3 Direkt erfarenhet och attityd  

I denna studie hade 146 av 173 respondenter direkt erfarenhet av att returnera. Detta innebär 

att 146 respondenter någon gång har returnerat eller velat returnera de kläder eller skor de 

köpt online. Resterande respondenter (27 stycken) har således aldrig returnerat eller någonsin 

velat returnera de kläder eller skor vilka de köpt online. Resultatet visar därför att andelen 

respondenter med direkt erfarenhet av att returnera markant överstiger den andel som saknar 

denna typ av erfarenhet. Den procentuella fördelningen av respondenternas erfarenhet 

illustreras i figur 5.2. 

 

 
Figur 5.2 Fördelning av erfarenhet hos respondenterna. 
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Av de respondenter vilka har direkt erfarenhet av att returnera hade majoriteten (110 stycken) 

returnerat en till två gånger under det senaste året. Figur 5.3 redogör för antalet gånger 

samtliga av respondenterna, med direkt erfarenhet, returnerat under denna tidsperiod. 

 

 
Figur 5.3 Antalet returer respondenterna genomfört det senaste året. 

 

Resultatet från Mann-Whitney U Test visar att skillnaden i hur respondenter med och utan 

direkt erfarenhet värderat de olika returkomponenterna inte uppfyller kraven för en 

acceptabel signifikansnivå (p > 0,05), se bilaga 3. Oavsett om respondenterna haft direkt 

erfarenhet av att returnera eller ej, kan resultatet i denna studie inte påvisa att erfarenheten har 

en inverkan på respondenternas attityd. De respondenter vilka har direkt erfarenhet värderar 

således inte returkomponenterna annorlunda än de respondenter som saknar denna typ av 

erfarenhet. Figur 5.4 illustrerar hur samtliga 173 respondenter värderat respektive 

returkomponent. 

 

 
Figur 5.4 Rankning av returkomponenterna. 
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Hjort et al. (2013) har tidigare nämnt att ett stort problem med dagens returpolicyer är att de 

är ytterst snarlika. Författarna hävdar vidare att olika konsumenter bör erbjudas olika typer av 

returtjänster beroende på vilket köp- och returbeteende de har. Resultatet i denna studie kan 

dock inte påvisa att konsumenter med olika typer av returbeteenden värderar 

returkomponenterna olika. Vid handel av kläder och skor online bör returtjänsterna således 

inte behöva anpassas efter enskilda individer, åtminstone inte baserat på det returbeteende 

dessa har. Vilka returtjänster som genererar värde för konsumenten baseras därmed inte på 

konsumentens direkta erfarenhet av att returnera. Resultatet i denna studie motsäger därför 

även vad Fazio et al. (1978), Smith och Swinyard (1983) samt Hoch och Ha (1986) påstår om 

förhållandet mellan direkt erfarenhet och attityd. 

 

Resultatet från det korrelationstest vilket genomförts på svaren från de 110 respondenter som 

returnerat kläder eller skor online går i linje med resultatet ovan, se bilaga 4. Det går alltså 

inte att tyda ett samband mellan antalet returer som respondenterna gjort och deras attityd till 

returkomponenterna. Respondenter som returnerar mer frekvent värderar således inte 

returkomponenterna mer än de respondenter som returnerar mindre frekvent. Återigen 

motsäger resultatet i denna studie således vad Fazio et al. (1978), Smith och Swinyard 

(1983), Hoch och Ha (1986), samt Hjort et al. (2013) påstår om sambandet mellan direkt 

erfarenhet och attityd. 

 

5.4 Sammanfattning av hypotestester 

I tabellerna 5.3, 5.4 och 5.5 presenteras en sammanställning av resultatet från samtliga 

hypotestester. De hypoteser som bekräftats har ett p-värde lägre än den satta signifikansnivån 

om 0,05. 

 

 
Tabell 5.3 Hypotestest H1a-H1j. 
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Tabell 5.4 Hypotestest H2a-H2e. 

 
Tabell 5.5 Hypotestest H3a-H3e.  
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6. Slutsats & Diskussion  

I detta avsnitt presenteras och diskuteras de slutsatser vilka ämnar uppfylla studiens syfte. 

Avslutningsvis redogörs för implikationer, studiens begränsningar samt förslag till vidare 

forskning.  

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att kartlägga vad konsumenter värderar i en returpolicy vid 

handel av kläder och skor online. Undersökningens resultat är baserat på en analys vilken 

härletts utifrån en enkätundersökning besvarad av totalt 173 personer.  

 

Resultatet påvisar att konsumenter värderar majoriteten av returkomponenterna olika då de 

handlar kläder och skor online, resultatet indikerar således att vissa returkomponenter kan 

generera mer värde vid denna typ av handel. De olika returtjänsterna har rangordnats enligt 

följande; (1) Kostnad, (2) Ansträngning, (3) Bredd och Utbyte, (4) Tid. Hur pass erfaren 

konsumenten är av att returnera har inte visats ha en inverkan på dennes attityd. Studien visar 

således att konsumenter, oavsett returbeteende, värderar de olika returkomponenterna på ett 

likartat sätt.  

 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Värdering av de fem returkomponenterna 

Det är sedan tidigare bekräftat att handel av kläder och skor naturligt kan associeras med 

funktionell risk (Rogers et al. 2002). Att dagens konsumenter är medvetna om den förhöjda 

risken att behöva returnera verkar i sin tur även kunna påverka deras finansiella och 

tidsmässiga risktagande. Då respondenterna i denna studie införskaffar kläder eller skor 

online har de åtminstone visats vara extra angelägna om att returförfarandet ska vara 

kostnadsfritt och enkelt. Är konsumentens finansiella och tidsmässiga risktagande mer 

påtagligt vid denna typ av handel skulle det kunna förklara varför respondenterna värderat 

returkomponenterna kostnad och ansträngning högst.   

 

Att returkomponenterna bredd, utbyte och tid värderats lägre än övriga två komponenter 

skulle möjligtvis kunna förklaras av den lagstiftning (SFS 2005:59) som råder i Sverige 

avseende handel online. Konsumenten är nämligen skyddad av lagen vad gäller samtliga av 

dessa tre komponenter. Enligt 2 kap. i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 

(DAL) har konsumenten rätt att returnera varor på utförsäljning enligt samma minimivillkor 

som varor till ordinarie pris (SFS 2005:59). Vidare, enligt 2 kap. 10 § och 14 § i DAL har 

konsumenten rätt att returnera varor upp till 14 dagar efter leverans och därpå ersättas i form 

av valuta. Dessa juridiska faktorer skapar således förmånliga villkor vilka skulle kunna ses 

som tillräckligt riskreducerande för att inte värdera de tre returkomponenterna lika högt som 

kostnad och ansträngning. 

 

Gemensamt för de två returkomponenter vilka respondenterna värderat högst är att de inte 

skyddas av lagen på samma vis som resterande tre returkomponenter. Det finns därför inget 
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som garanterar konsumenten en viss miniminivå av service och som därmed kan reducera 

konsumentens risktagande. Det finns förvisso lagstiftning vad gäller komponenten kostnad, 

men denna är utformad på ett sätt som inte gynnar konsumenten. 2 kap. 13 § i Lagen om 

distansavtal och avtal utan affärslokaler förklarar nämligen att konsumenten är skyldig att, 

om inte annat avtalas, betala för en eventuell returkostnad (SFS 2005:59). För att 

konsumenten ska lyckas reducera sitt finansiella risktagande så långt som möjligt bör det 

således ses som rimligt att respondenterna värderat en generösare utformning av just denna 

returkomponent. Vad gäller komponenten ansträngning finns det i dagsläget ingen 

lagstiftning som kräver att företagen levererar service till en viss miniminivå. Likt ovan kan 

det därför ses som rimligt att respondenterna värdesätter de företag vilka erbjuder en 

generösare utformning. 

 

Utifrån ovan diskussion ställer vi oss frågande till om respondenterna hade värderat 

returkomponenterna lika utan den lagstiftning som råder i Sverige idag? Vidare, utifrån det 

faktum att returpolicyns huvudsakliga uppgift är att signalera kvalitet och reducera risk 

(Rogers et al. 2002; Kim & Wansink 2012; Pei et al. 2014), i kombination med att 

respondenterna visats värdera komponenterna kostnad och ansträngning högst, ställer vi oss 

frågande till om det är just dessa två komponenter som kan signalera kvalitet och reducera 

risk mest effektivt? Studiens resultat tyder åtminstone på att respondenterna värderar 

majoriteten av returkomponenterna olika och det bör således vara viktigt för kläd- och 

skoföretagen att ägna mer fokus åt vissa typer av returkomponenter vid utformningen av en 

returpolicy. Att utforma “fel” returkomponent alltför generöst skulle kunna leda till att 

konsumenterna inte uppfattar värdet av den service företagen levererar, vilket i slutänden 

enbart riskerar generera alltför höga kostnadsposter för verksamheten (Gattorna 2010; 

Connelly et al. 2011; Ghezzi 2012). Denna studie indikerar exempelvis att tid värderas lägre 

än kostnad, vilket i sin tur indikerar att företagen kan skapa mer kundvärde genom att erbjuda 

kostnadsfria returer jämfört med att tillhandahålla långa returtider. 

 

6.2.2 Direkt erfarenhet och attityd 

Att resultatet i denna studie pekar på att konsumentens returbeteende inte har en inverkan på 

dennes attityd behöver nödvändigtvis inte indikera att den direkta erfarenheten av att 

returnera inte alls kan påverka attityden, det är nämligen möjligt att andra faktorer behöver 

vidtas hänsyn för att förklara konsumentens attityd på ett korrekt sätt. En sådan faktor skulle 

exempelvis kunna vara konsumentens direkta erfarenhet av att returnera andra typer av varor 

utöver kläder och skor. En ytterligare förklarande variabel skulle kunna vara konsumentens 

indirekta erfarenhet av att returnera. Även om indirekt erfarenhet inte anses påverka attityden 

i lika stor utsträckning som direkt erfarenhet gör (Fazio et al. 1978; Smith & Swinyard, 1983; 

Hoch & Ha 1986), skulle den indirekta erfarenheten kunna spela en stor roll vid förklarandet 

av attityden till returkomponenterna. Det faktum att majoriteten av svenskarna e-handlar 

minst en gång i månaden (PostNord 2016), kombinerat med den höga graden av returnerade 

kläder och skor (PostNord 2015), skapar många tillfällen för konsumenter att ansamla 

indirekt erfarenhet. Slutligen, en faktor vilken skulle kunna förklara konsumentens attityd till 

returkomponenterna är den risk konsumenten upplever vid köp av kläder och skor online. Då 
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tidigare forskning konstaterat att returpolicyn primärt är en form av riskreducerande tjänst 

(Rogers et al. 2002; Kim & Wansink 2012; Pei et al. 2014) skulle konsumentens attityd 

således kunna bero på vilken erfarenhet denne har av finansiella, funktionella eller 

tidsmässiga förluster vid köp av kläder och skor online. Konsumenter med mer erfarenhet av 

sådana förluster skulle möjligtvis kunna ha en starkare attityd till returkomponenterna än de 

som saknar denna typ av erfarenhet.  

 

6.3 Implikationer 

6.3.1 Teoretiska implikationer 

De slutsatser som genererats utifrån studiens resultat stärker den kunskap Janakiraman et al. 

(2016) tidigare producerat avseende returkomponenternas olika effekt. Studiens resultat 

bidrar även ytterligare till tidigare forskning då den bringar en djupare förståelse för 

returkomponenternas värde utifrån konsumentens perspektiv. Denna kunskap bör ses som 

extra väsentlig för studiet av returpolicyer i och med att tidigare forskning ej fokuserat på 

konsumentens attityd till de olika returkomponenterna. Hur returkomponenterna värderas 

gentemot varandra är av stor betydelse för hur vidare forskning av returpolicyer kommer att 

genomföras. 

 

6.3.2 Företagsrelaterade implikationer  

Då tidigare forskning visat att det är svårt för företag att upprätta optimala returpolicyer kan 

resultatet i denna studie utgöra viktigt beslutsunderlag inför utformningen av 

returkomponenterna. Baserat på studiens resultat kan de digitala kläd- och skoföretagen 

lättare avgöra vilka returkomponenter de främst bör laborera med då generösare villkor 

utformas. De företag som önskar skapa största möjliga värde för konsumenterna bör erbjuda 

kostnadsfria returer samt underlätta returförfarandet genom att bifoga retur- och fraktsedel 

vid leverans av varor. I de fall företagen behöver utforma mindre förmånliga returpolicyer 

kan de även, utifrån studiens resultat, lättare avgöra vilka åtstramningar som kan komma att 

ha störst negativ inverkan på konsumentens uppfattade värde. 

 

6.4 Begränsningar 

Det resultat och de slutsatser vilka genererats i denna studie är möjligtvis inte applicerbara på 

samtliga av de konsumenter som handlar kläder och skor online. Då studien bygger på ett 

icke-slumpmässigt urval har det varit ytterst viktigt att den data som insamlats härstammar 

från ett större antal respondenter, detta för att någorlunda säkra resultatets precision. I denna 

studie har dock enbart 27 av 173 personer saknat direkt erfarenhet av att returnera. För att 

bättre kunna jämföra hur konsumenter med olika returbeteenden värderar de olika 

returkomponenterna hade ytterligare data krävts från personer som saknar direkt erfarenhet 

av att returnera. Ytterligare data hade även behövts från respondenter med direkt erfarenhet 

vilka returnerat fler än en till två gånger det senaste året. I denna studie har nämligen 

attityden hos respondenter med en högre grad av direkt erfarenhet inte kunnat undersökas lika 

träffsäkert som hos respondenter med relativt lite direkt erfarenhet. Det totala urvalet visades 

även bestå av relativt unga personer med relativt låg inkomst, något som ytterligare kan ha 
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påverkat studiens resultat.  

 

I denna studie har undersökningen av returkomponenterna ansträngning och bredd 

begränsats någorlunda. Vid operationalisering av den teori som råder kring dessa två 

komponenter har endast de faktorer vilka dagens svenska e-handelsföretag normalt sett 

arbetar med undersökts. Då returkomponenterna teoretiskt sett innefattar fler servicemoment 

än vad studien undersöker kan resultatet således te sig missvisande. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Studiet av returpolicyer är ett växande forskningsområde och av stor betydelse för företagens 

lönsamhet, detta gäller speciellt de företag vilka agerar inom den digitala kläd- och 

skobranschen. De problem som föreligger kring dessa typer av företags returhantering 

utgjorde grunden för denna studies val av forskningsområde. Hjort et al. (2013) beskriver 

dock hur konsumentens attityd till en returpolicy kan skilja sig åt beroende på typ av bransch 

och produkt, för att skapa en ökad förståelse för returpolicyns betydelse behöver därför 

framtida forskning undersöka hur attityden till returkomponenterna ter sig inom andra 

branscher. Det är vidare högst väsentligt att undersöka hur förhållanden i andra länder kan ha 

en inverkan på attityden till returkomponenterna, detta då lagstiftningen i olika länder skapar 

förutsättningar för hur en returpolicy kan utformas. 

 

Trots att resultatet i denna studie indikerar att den direkta erfarenheten av att returnera inte 

har en inverkan på konsumentens attityd, bör framtida studier grundligare utforska detta 

innan variabeln avfärdas. För att bedöma erfarenhetens betydelse för attityden till 

returkomponenterna kan det även vara relevant att undersöka den indirekta erfarenhetens 

påverkan. 

 

Avslutningsvis, likt vad Janakiraman et al. (2016) redan påpekat, bör framtida forskning av 

returpolicyer alltid involvera samtliga av policyns olika komponenter. Genom att undersöka 

hur olika kombinationer av returkomponenterna genererar olika effekt går det att avgöra hur 

returpolicyn som helhet påverkar retur- och köpbeteende samt företagets lönsamhet.  
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Bilaga 1.  

1.1 Enkätens utformning och frågor.  

 

 

 



 



 



 

 

 



 

Bilaga 2.  

2.1 Wilcoxon Signed-rank Test. 

 
a. Kostnad < Tid k. Bredd > Tid u. Bredd = Kostnad 

b. Kostnad > Tid l. Bredd = Tid v. Utbyte < Ansträngning 

c. Kostnad = Tid m. Ansträngning < Kostnad w. Utbyte > Ansträngning 

d. Ansträngning < Tid n. Ansträngning > Kostnad x. Utbyte = Ansträngning 

e. Ansträngning > Tid o. Ansträngning = Kostnad y. Bredd < Ansträngning 

f. Ansträngning = Tid p. Utbyte < Kostnad z. Bredd > Ansträngning 

g. Utbyte < Tid q. Utbyte > Kostnad aa. Bredd = Ansträngning 

h. Utbyte > Tid r. Utbyte = Kostnad ab. Bredd < Utbyte 

i. Utbyte = Tid s. Bredd < Kostnad ac. Bredd > Utbyte 

j. Bredd < Tid t. Bredd > Kostnad ad. Bredd = Utbyte  



 

2.2 Wilcoxon Signed-rank Test; Signifikansnivåer. 

 
 

a. Baserad på negativa rankningar. 

b. Baserad på positiva rankningar. 

 

 

  



 

Bilaga 3.  

3.1 Mann-Whitney U Test. 

 

 

ErfarNRVR: Respondenter som svarat nej på fråga 16 och 18 saknar direkt erfarenhet av att 

returnera, dessa kategoriseras som grupp 0. Respondenter som svarat ja på fråga 16 och 18 

har direkt erfarenhet av att returnera, dessa kategoriseras som grupp 1. 

 

 

3.2 Mann-Whitney U Test; Signifikansnivåer. 

 
 

 

 

  



 

Bilaga 4.  

4.1 Spearman’s Rank-Order Correlation. 

 

 
 

       ** Korrelationen är signifikant på 0.01 (2-tailed) 

       ErfarAntalR = Antal returer 
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