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Förord	  

 

Genomförandet av denna undersökning hade inte varit möjligt utan svaren och 

informationen vi fått av våra respondenter. Vi vill därför tacka Anders 

Johansson, Jenny Modigh, Jonas Andersen, Johan Svensson, Simon Sanebäck, 

Per Nilsson, Oscar Troedson och vi riktar ett speciellt stort tack till Elin 

Samsioes som hjälpt till att förmedla kontaktinformation till olika företag. 

Vi vill även passa på att tacka vår handledare Karin Winroth på Södertörns 

Högskola, för hennes feedback under arbetets gång. 
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Sammanfattning 

Undersökning behandlar med vilka handlingssätt och beslut e-handelsföretag inom den svenska 

marknaden kan påverka andelen returnerade varor. En kvalitativ undersökningsstrategi har valts, där 

datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer med utvalda personer från respektive företag. 

I undersökningen har nio stycken företag medverkat där samtliga bedriver e-handel inom detaljhandel 

på den svenska marknaden.  

Undersökningens syfte är att undersöka och förklara med vilka medel e-handelsföretag kan påverka 

andelen returer, samt att skapa förståelse kring utformningen av e-handelsföretagens returpolicy, för att 

sedan jämföra om företagens metoder överensstämmer med befintliga teorier och modeller. 

Analysen visar hur e-handelsföretag resonerar kring returer och vilka parametrar de tar i beaktning vid 

utformandet av deras Returns Management som sedan kopplats till tidigare forskning. Från 

undersökningen har vissa liknelser framkommit med tidigare forskning där företag mer eller mindre 

använder liknande parametrar för att påverka andelen returer. De parametrar författarna har valt att 

fokusera på är ångerrättstid, pris, produktsortiment och produktens tidskänslighet. 

Slutsatsen är att e-handelsföretag använder produktbeskrivningar, bilder, filmklipp och kunders betyg 

och omdömen tillsammans med innehållet av returpolicyn för att påverka andelen returer. För att det ska 

vara möjligt behöver företag anpassa sig till marknaden och göra en kostnadsanalys för att uppnå en 

optimal returpolicy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyckelord: Returns Management, E-handel, Returpolicy, Gatekeeping, Avoidance.  
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1 Inledning	  

1.1 Bakgrund	  

Varje dag sker mängder med transaktioner mellan företag och konsumenter över internet, detta går 

under namnet e-handel. Med ett par enkla knapptryck har e-handeln möjliggjort för oss människor 

att köpa varor från hela världen och oftast till ett mer fördelaktigt pris än i vanliga butiker. 

Anledningen till att konsumenten kan erbjudas ett lägre pris är exempelvis att nätbutiker i regel 

har lägre personalkostnader då butiksbiträden inte behövs. E-handlare är heller inte i behov av en 

butik som är placerad i ett attraktivt område med hög hyreskostnad till följd. Istället kan varorna 

lagras i ett område med låg hyra och samtidigt nå ut till konsumenter på en global marknad. 

 

E-handeln ökade med 14 % och omsatte 31.6 miljarder år 2012.1 Det har inte alltid sett lika 

lovande ut som idag, vilket framförallt märktes i början av 2000-talet. Det spekulerades i all den 

potential som fanns i att e-handeln sålde direkt till kund, men misslyckandet blev ett faktum.2 

Några av de bakomliggande orsakerna var e-butikernas logistik och Supply Chain management 

(SCM). SCM är styrningen av företags varuflöden inkluderat alla tjänster kopplade därtill som 

exempel kundservice, produktkoordinering och varuhantering m.m. En vanlig uppfattning om 

SCM är att det endast handlar om utgående logistik. Men på senare tid har ett nytt område som går 

under begreppet Returns Management (RM) fått en ökad uppmärksamhet bland företag. RM 

definieras enligt följande:  

 

”… Returns management is that part of supply chain management that includes 

returns, reverse logistics, gatekeeping and avoidance.”3 

 

Anledningen till det ökade intresset kring RM är att företagen har insett de stora kostnaderna 

returnerade varor för med sig utifall de inte behandlas på rätt sätt. Samtidigt som företagen 

kommit till insikt kring de fördelar en lyckosam RM kan innebära som till exempel ökad 

kundservice och konkurrenskraft. Trots detta är returlogistik fortfarande ett underprioriterat 

område jämfört med utgående logistik.4  

                                                
1 E-barometern - HUI (2013) 
2 Ozment, J. et.al. (2008). 
3 Rogers, D. et.al. (2002).  
4 Stock, J. (2002). 
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1.2 Problemdiskussion	  

Enligt Svenska Handelns utredningsinstitut (HUI) årsrapport returnerades 11 % av alla köp inom 

detaljhandelns e-handel år 2012.5 Men vissa fall som klädesindustrin kan den genomsnittliga 

andelen returer uppgå till hela 40 % vilket medför enorma kostnader för e-handelsföretagen.6 

Det är här RM kommer in i bilden som en strategi för att minska företagens returandel genom att 

ha ett välutformat informations- och kommunikationssystem både internt i företaget och externt 

mot kund.7 

 

Företagens syn på returlogistik har länge varit att det är ett nödvändigt ont, istället för att se 

fördelarna som stärker företagens konkurrenskraft.8 En väl fungerande RM strategi kan nämligen 

minska de totala logistiska kostnaderna samtidigt som det kan användas som ett konkurrensmedel. 

Detta är något som Stock och Myer styrker i sina artiklar som handlar om returlogistik. De hävdar 

att om returlogistiken hanteras på rätt sätt kan kostnader reduceras samtidigt som intäkterna kan 

ökas och kundservicen höjas.9 10 

 

Ett beslut e-handelsföretagen bör ta vid utformningen av RM strategier är valet av returpolicy. 

Autry förespråkar en generös returpolicy genom att tillåta många returer vilket skapar ett starkt 

förtroende och därmed återkommande kunder som kan bli lönsamt på lång sikt.11  

Andra forskare som Ferguson et.al. anser däremot att en generös returpolicy är en av orsakerna till 

den ökande andelen returer inom e-handeln tillsammans med vissa andra oönskade effekter. De 

menar att det skapas en ”consumer is king”-attityd hos konsumenterna när e-handelsföretag har en 

generös returpolicy. Beteendet innebär att kunder utnyttjar situationen och returnerar en vara eller 

produkt som inte är felaktig vilket medför onödiga kostnader på företagen.12  

Detta stöds även av Bernon och Cullen som säger att den ständigt ökande e-handeln tillsammans 

med företagens införande av generösa returpolicys är orsaken till den höga andelen returer.13  

Eftersom e-handeln ökar blir valet av RM strategier samt utformningen av returpolicy allt 

                                                
5 Nyckeltal | Svensk Distanshandel - Branschorganisationen för e-handeln.(2012.) 
6 Norek, C. (2002). 
7 Rogers, D. et.al. (1999). 
8 Genchev, S. et.al. (2011). 
9 Stock. (2002).  
10 Meyer, H. (1999).  
11 Autry, C. (2005). 
12 Ferguson, M. et.al. (2006). 
13 Bernon, M. et.al. (2007).  
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viktigare för företagens konkurrenskraft.14 Processen för en returnerad vara kan vara två till tre 

gånger så kostsamt som en utgående vara.15 Därför är det självklart att företag vill minska andelen 

returer eftersom det är en kostsam process. Men det gäller att hitta en balans mellan kostnaderna 

och intäkterna från returflödets utformning för att bibehålla lönsamheten. 

1.3 Problemformulering	  

• Hur kan e-handelsföretag påverka andelen returnerade varor? 

1.4 Syfte	  

Uppsatsens syfte är att undersöka och förklara med vilka medel e-handelsföretag kan påverka 

andelen returer, samt att skapa förståelse kring utformningen av e-handelsföretagens returpolicy. 

För att sedan jämföra om företagens metoder överensstämmer med befintliga teorier och modeller. 

1.5 Avgränsningar	  

För detta arbete har författarna valt att avgränsa sig till företag som bedriver e-handel på den 

svenska marknaden, att företagen är verksamma inom detaljhandeln samt att de bedriver 

försäljning direkt till kund. Arbetets avgränsning har inte tagit hänsyn till företagsstorlek, 

omsättning eller antalet anställda.  

 

	  

                                                
14 Mukhopadhyay, S. et.al. (2004). 
15 Stock. (2002).  
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2 Metod	  

2.1 Metodval	  

För undersökningen har en kvalitativ undersökningsstrategi valts. Det är baserat på 

undersökningens syfte som är inriktat på att skapa förståelse samt att vara förankrad till 

verkligheten, i detta fall företags idéer och erfarenheter.16 17  

Problemformuleringens intresse ligger i att undersöka och jämföra olika företags RM strategier 

genom insamling av data via intervjuer. Syftet med intervjuerna är att belysa respondenternas 

tankar och åsikter inom området. Det insamlade materialet anses vara svårt att kvantifiera och 

mäta vilket lett till att en kvantitativ undersökningsstrategi inte valts. En kvalitativ metod anses 

vara mer passande för arbeten som vill uppnå djupare förståelse kring ett avgränsat område.18 

Tillvägagångssättet är en kombination mellan deduktiv ansats och induktiv ansats, vilket heter 

abduktion. Detta innebär att forskaren tar ett övergripande utgångsläge för att generera en 

uppfattning av forskningsområdet och under arbetets gång uppnå en tydligare uppfattning av 

verkligheten med hjälp av data som samlats in.19 

Insamlingen av data och material kommer att hämtas in genom primär och sekundär data i form av 

semistrukturerade intervjuer, deltagande observationer, artiklar, litteratur och företags hemsidor 

med anledning att öka förståelsen samt få flera perspektiv inom det valda området. 

Författarna har valt att göra semistrukturerade intervjuer för att få fram respondenternas idéer samt 

låta de tala fritt utan att bli påverkade eller ledda av svarsalternativ som strukturerade intervjuer 

består av.20 Vid de semistrukturerade intervjuerna har även deltagande observation tagits med vid 

datainsamlingen. Med deltagande observation menas inte det respondenten säger att de gör eller 

tänker, utan det baseras på ögats direkta observationer av händelser.21 Faktorer som har tagits med 

i deltagande observation är ansiktsuttryck, kroppsuttryck och den miljö intervjun befann sig i. För 

att det ska vara möjligt att uppmärksamma detta har intervjuarna försökt undvika någon märkbar 

inverkan på svaren från respondenterna.22 23 Risker med deltagande observation är att det är 

beroende av de som intervjuar. Resultaten blir subjektiva bedömningar vilket kan påverka 

                                                
16 Bryman, A. et.al (2005).  
17 Denscombe, M. (2009). 
18 Bryman et.al (2005). 
19 Alvesson, M. et.al. (2008) 
20 Denscombe, M. (2009). 
21 Ibid. 
22 Bryman et.al (2005). 
23 Denscombe (2009). 
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tillförlitligheten i arbetet.24 För att minimera en subjektiv bedömning har författarna efter de 

personliga intervjuerna diskuterat och jämför med varandra hur de uppfattade och tolkade miljön 

samt intervjupersonernas uttryck. 

2.2 Urval	  

Författarna har gjort ett subjektivt urval vilket senare ledde till ett snöbollsurval genom att en 

respondenter medlade flera kontaktuppgifter till företag som sedan intervjuades. Orsaken till det 

subjektiva urvalet är att författarna kan handplocka respondenter som de vet kan bidra med 

relevant information.25 Författarna blev efter en genomförd intervju rekommenderade av 

respondenter att kontakta andra företag som ansågs relevanta för undersökningen vilket är ett 

snöbollsurval.26 

Företagen ska för att medverka i undersökningen bedriva försäljning inom detaljhandeln och 

enbart bestå av en e-handel eller ha det som ett komplement till sin fysiska butik. Av de nio 

företag som medverkat i undersökningen består tre företag av enbart e-handel och resterande sex 

har både e-handel samt fysiska butiker. Vissa av företagen som medverkat i undersökningen är 

konkurrerande med varandra, vilket kan ha påverkat deras svar och öppenhet eftersom 

returstrategier kan uppfattas som ett känsligt ämne.  

Valet av respondenter har baserats på vem som är mest lämpad att besvara intervjuguiden enligt 

företagen själva vilket har varit varierande arbetsposter beroende på företag. Respondenternas 

roller på företagen har varierat mellan VD, logistikansvariga, handelschef, försäljningschef, 

Ledande positioner, supply chain managers, e-handelsansvariga vilket har medfört att svaren är 

formade efter deras åsikter och perspektiv på området. Det är därför ett troligt antagande att de 

valda företagen ger en representativ bild av vad undersökningen avser att fördjupa sig i. För att 

skapa förståelse om flera företags syn på området RM, har fokus lagts på en företagsbredd istället 

för ett företagsdjup. Om ett fåtal företag istället hade valts, hade dessa faktorer inte gett en 

fulländad bild av företagens tillvägagångssätt. 

 

 

                                                
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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Tabell 1: Företags- och respondenturval 

 

 

2.3 Genomförande	  

För att lägga en grund till undersökningen genomfördes en sökning av artiklar och litteratur inom 

området. De artiklar och den litteratur som bedömdes vara relevant låg sedan till grund för 

problemformuleringen, teoretisk referensram samt analys. 

Intervjuerna har genomförts på olika sätt, en del företag hade inte tid för personliga intervjuer utan 

föredrog telefonintervjuer istället. Av de utvalda nio företagen genomfördes tre personliga 

intervjuer på plats hos företagen och resterande sex var telefonintervjuer. Effekter av att 

intervjuerna har gått till på två olika sätt kan ha påverkat respondenterna olika. Vid personliga 

intervjuer kan intervjuarnas identiteter såsom ålder, etniska ursprung och klass påverka 

respondenten till att ge svaren den tror att intervjuaren vill ha.27 

Vid telefonintervjuer är det svårare för respondenten att skapa sig en uppfattning om intervjuarnas 

ålder, etniska ursprung och klass vilket medför både fördelar och nackdelar beroende på 

respondenternas uppfattningar. Att intervjuarnas fysiska frånvaro inte påverkar respondenternas 

svar kan anses vara en fördel.28 Dock kan ovissheten skapa negativa effekter i form av 

respondentens villighet att avslöja information, vilket författarna tagit i beaktning vid analys av 

företagen.29 

 

                                                
27 Bryman et.al (2005). 
28 Ibid. 
29 Denscombe (2009). 

Företag E-handel Fysisk butik Bransch Kontaktperson Titel 

Grandpa Ja Ja Detaljhandel Anders Ekonomi & e-handelansvarig 

Jays Ja Ja Detaljhandel Jonas Supply Chain Manager 

Designtorget Ja Ja Detaljhandel Johan E-handelansvarig 

Lagerhaus  Ja Ja Detaljhandel Jenny Order/Customer Manager 

Grand shoes Ja Ja Detaljhandel Elin Verksamhetsansvarig 

Smartguy Ja Nej Detaljhandel Simon VD 

Sortiment.se Ja Nej Detaljhandel Oscar Ägare 

Knivhuset Ja Nej Detaljhandel Per VD 

Kicks Ja Ja Detaljhandel Anonym Anonymt 
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För samtliga intervjuer har en intervjuguide (se Bilaga 1) skickats till företagen innan intervjun 

genomfördes. Orsaken är att flertalet företag ville se frågorna på förhand. För att förutsättningarna 

skulle vara så lika som möjligt för samtliga företag valde författarna därför att skicka 

intervjuguiden till samtliga istället för att enbart ge den till de som efterfrågade.  

 

Att minnas och hinna anteckna allt som sägs under en intervju är för människan nästintill omöjligt. 

Därför har alla intervjuer spelats in vilket har kompletterats med fältanteckningar under och efter 

intervjutillfällena. Detta för att hjälpa författarna vid analys av det inspelade ljudmaterialet.30 I de 

fall där komplettering var nödvändig samlades information in via mail.  

2.4 Trovärdighet	  

För att stärka tillförlitligheten i arbetet är det avgörande att vara objektiv i sin bedömning och göra 

en tydlig avgränsning.31 Genom att utesluta vissa faktorer som företagets omsättning och antalet 

anställda kan resultatet bli lidande. Med det sagt anses dessa faktorer enligt författarna inte ha en 

avgörande roll på undersökningens syfte eftersom att ett företags omsättning inte har koppling till 

hur företag kan påverka andelen returer. Att empirin är insamlad från både primär och sekundär 

data innebär att flera åsikter med olika perspektiv tas med i beaktning vilket styrker trovärdigheten 

i undersökningen. Med antalet valda företag som källa till empirin kan urvalet anses för litet och 

det kan vara riskabelt att generalisera resultatet. För att förbättra detta har sekundärdata från 

tidigare forskare använts. Sekundärdatat är hämtat från både kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar, detta ökar generaliserbarheten i undersökningen.32 

Externa faktorer som konjunktur, lagar, regler, nya tekniker och trender kan påverka pålitligheten i 

undersökningen. Med en lågkonjunktur kan resurser gå förlorade i form av arbetstjänster och 

investeringar i nya projekt eller tekniker. Detta kan vidare påverka företags vilja att investera i 

returlogistik eftersom det är en kostsam process vilket skulle försvåra att replikera 

undersökningen. Med nya tekniker ändras även förutsättningarna och det kan få stora 

påverkningar inom arbetets område. Om nya transportbränslen eller transportmedel utvecklas kan 

detta området påverkas oerhört mycket. Ifall bränslet skulle bli en bristvara och öka kraftigt i pris 

finns det en stor risk att fria returer avskaffas och därmed blir en generös returpolicy inte längre 

aktuell. I motsatt fall, där bränsleresurserna skulle öka kan en generös returpolicy vara en 

självklarhet. Andra tekniska utvecklingar som är svåra att förutse kan även påverka området i 

                                                
30 Ibid. 
31 Bryman et.al (2005). 
32 Ibid. 



 
 

8 

framtiden. Andra faktor som styr returlogistiken är lagar och regler. Utifall distans- och 

hemförsäljningslagen ändras, påverkas företagens förutsättningar mot kund och eventuellt deras 

returpolicy. Dessa är en del bland många faktorer som kan påverka resultatet för ett liknande 

arbete som genomförs vid ett senare tillfälle. 

Författarna har i högsta mån arbetat för att göra en objektiv undersökning genom att åsidosätta 

känslor och värderingar i högsta mån. Trots detta är det näst intill omöjligt att genomföra en helt 

objektiv undersökning. Att författarna besitter värderingar sedan tidigare, kan undermedvetet 

påverka analysen och därmed resultatet.33 För att förhindra att det ska ske har författarna 

analyserat den insamlade empirin från företagen var för sig, för att sedan diskutera kring hur de 

uppfattar olika situationer och data. Att be utomstående om åsikter kring arbetets innehåll var 

också ett sätt att minska risken för en subjektiv bedömning. 

Returns management som är undersökningens ämne är i dagsläget ett relativt nytt område som har 

fått allt större uppmärksamhet bland forskare och företag. Förhoppningen att författarnas 

undersökning ska bidra till något betydande inom litteraturområdet är inte särskilt sannolikt men 

målet är att testa och jämföra befintliga teorier med hur företag arbetar idag. För att försöka ge 

klarhet i områdets centrala betydelse på företags framtid, kostnader och effekter. 

	  

                                                
33 Ibid. 



 
 

9 

3 Teori	  

3.1 Returpolicy	  

Valet av returpolicy har en stor påverkan på företagets kostnader och intäkter samt andelen 

returer, det är viktigt att ha en väl anpassad returpolicy baserad på företagets verksamhet. 

Studien som vår returpolicyteori är hämtat ifrån är en kvantitativstudie där forskarna har lyft 

fram olika parametrar och sätt att påverka returer från kunder.  

 

Det finns en mängd olika returpolicys som kan bestå av allt från gratis returer till att inte tillåta 

returer överhuvudtaget. Vad som innefattar en tillåten returvara kan också variera där vanliga 

kriterier är tidsfönster för returer (ångerrätt), varans skick, att den ska returneras i original 

förpackning, eller att returpolicyn består av instruktioner kring hur kunden ska returnera varan.  

Företag måste göra en avvägning i att erbjuda en generös returpolicy eller inte. En generös 

returpolicy kan leda till ökade försäljningsintäkter men också ökade kostnaderna på grund av en 

eventuellt förhöjd returkvantitet. 

Mukhopadhyay et.al har analyserat olika parametrar som företag bör ta hänsyn till för att uppnå en 

optimal returpolicy. De parametrar vi har valt att fokusera på är produktens pris, antal dagars 

ångerrätt, produktsortimenten som företagen erbjuder och produkternas tidskänslighet. Företag 

måste anpassa sin returpolicy till deras produktsortiment och de priser som erbjuds för att uppnå 

en optimal returpolicy.  

Från forskarnas studie kom de bland annat fram till att en generös returpolicy kan öka vinsten 

eftersom de extra intäkterna från en ökad försäljning uppväger de ökade kostnaderna som beror på 

en högre returkvantitet.34 

Vi vill med hjälp av dessa riktlinjer undersöka om de utvalda e-handelsföretagen tar ovanstående 

parametrar i beaktning vid utformningen av sin returpolicy. 

3.2 Gatekeeping	  och	  web-‐based	  Gatekeeping	  

Gatekeeping är ett strategiskt beslut för företag vid utformning av deras RM. Det kan förklaras 

som en sorts vakt för återkommande varor att sanktioneras in i ett företags returflöde. Uppgiften 

för gatekeeping är att kontrollera varor som återkommer från kund för att se att varan 

överensstämmer med företaget returpolicy och därmed kan tillåtas in i returflödet. Det är oerhört 

                                                
34 Mukhopadhyay et.al. (2004). 
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viktigt att ha tydliga riktlinjer inom företaget för vad som anses var en tillåten returvara. Om 

företagen saknar riktlinjer finns det stora risker att varor som inte stämmer överens med företagets 

kriterier returneras, hamnar i retursystemet och medför onödiga kostnader för företagen. För att 

åstadkomma en väl fungerande gatekeeping är det avgörande att ledningen ger klara direktiv 

internt i företaget kring vad som anses vara en tillåten returvara och att medarbetare får utbildning 

i hur kontrollerna ska ske.  

Inom e-handeln kallas detta för web-based gatekeeping vilket har samma syfte och liknande 

uppgifter som vanlig gatekeeping. Skillnaden är att personalen kan med hjälp av interna 

datasystem kontrollera varan med returinstruktioner. Personalen kan då jämföra den insamlade 

returinformationen om varan med den faktiska varan för att se om den har de kriterier som en 

accepterad returvara ska ha.  

Ett väl fungerande gatekeeping system kan ha stora positiva effekter på returflödet i form av 

minskad andel returer och därmed minskade kostnader för företag.35 

Vi vill med hjälp av denna teori se om de utvalda e-handelsföretagen använder sig av någon typ av 

gatekeeping/web-based gatekeeping för att styra returflödet. 

3.3 Avoidance	  

En process i RM är att företag bedriver ett förebyggande returarbete (return avoidance). Målet 

med avoidancearbetet är att minska antalet returförfrågningar, genom att vara tydlig i 

informationen kring produkten samt att undersöka orsaken till varför en produkt returneras. För att 

sedan arbeta på ett förebyggande sätt då kunden inte känner att det finns några oklarheter kring 

produkten. 

E-handelsföretagens avoidancearbete kan se olika ut beroende på vilken industri företaget befinner 

sig i. 

• Inom elektronikbranschen är anledningen till en returnerad vara oftast att kunden inte kan 

hantera den på rätt sätt. Dessa returer undviks genom att företagen skickar med alla 

användningsmanualer i varans fraktlåda samt att de är så tydliga som möjligt i 

produktspecificeringen. 

• Inom klädesbranschen är anledningen till en returnerad vara oftast att kunden har beställt 

fel storlek då olika modeller och märken skiljer sig åt. Dessa returer kan undvikas genom 

att återförsäljaren beskriver plagget så tydligt som möjligt med olika storleksinformationer 

och bilder. 

                                                
35 Rogers et.al. (1999). 



 
 

11 

Om företagen lyckas med avoidancearbetet kan kostnaderna associerade till returerna minskas 

och samtidigt öka kundservicen.36  

Vi vill med hjälp av denna teori undersöka om de utvalda e-handelsföretagen har ett 

avoidancearbete i sina RM-strategier. 

                                                
36 Rogers et.al (2002) 
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4 Empiri	  och	  Analys	  

Bedömningen av en strikt eller generös returpolicy och produktens pris samt tidskänslighet är 

författarnas subjektiva uppfattning med utgångspunkt i returpolicyteorin. 

4.1 Grandpa	  

4.1.1 Allmänt	  

Grandpa är ett företag som grundades år 2003 och har bedrivit e-handel i sex års tid.37  

De är verksamma inom detaljhandeln och säljer inredningsartiklar, möbler, presenter, böcker och 

kläder. Grandpa bedriver sin försäljning via en butik i Göteborg, två i Stockholm samt genom 

deras e-handel, www.grandpa.se. Respondenten heter Anders Johansson och är en av grundarna 

till Grandpa, han ansvarar idag för ekonomi samt e-handelslösningar i företaget. 

4.1.2 Intervju	  med	  Anders	  Johansson	  

Under intervjun med Johansson framkom det att andelen returer är 10 % av totalt sålda varor. 

Kläder består av 90-95 % av de varor som returneras och den vanligaste orsaken till returer är 

återköp. Johansson tror att den främsta anledningen till att kläder returneras är att de lätt ger en 

missvisande bild kring storlek och passform.  

När en kund vill returnera en vara kontaktar den kundtjänst för att få en returfraktsedel, efter det 

fyller kunden i det medföljande returformuläret där den uppger om returen gäller ett bytes eller 

återköpsärende. 

Avser det ett bytes ärende reserverar Grandpa varan som överensstämmer med kundens begäran 

för att inte ta slut i lagret. Därefter skickas returfraktsedeln ut till kunden som står för returfrakten. 

När varan har anlänt och godkänts av Grandpa skickas den nya varan till kunden. Vill kunden 

istället bli återbetald sker returprocessen på likadant sätt förutom att Grandpa inte reservera en ny 

vara.  

Grandpa har gjort ett medvetet val att inte erbjuda fria returer. En av anledningarna är att förhindra 

kundens möjlighet att “slöshoppa”, vilket innebär att kunden spontant handlar varor men sedan 

ångrar köpet. Johanssons anser att det är ett osunt beteende för kunden och företaget samt ur ett 

miljöperspektiv. Ett införande av fria returer menar Johansson inte skulle ge något incitament för 

                                                
37 Kundtjänst öppettider adress kontakt-grandpa | mode, inredning & vintage online – Grandpa (odat.) 
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kunden att kontrollera sina varor innan de genomför en beställning. Han tror även att Grandpas 

vinstmarginaler på kläderna skulle ”ätas upp” av ökade kostnader i returhanteringen. 

Grandpa erbjuder sina kunder 14 dagars ångerrätt från och med leveransdagen. De har inget uttalat 

kring valet av tidsramen men tillägger att kunder ofta tillåts returnera en vara trots att de 14 

dagarna har passerat. Johansson motiverar överseendet av ångerrätten med att det stärker 

kundrelationerna vilket skapar lönsamhet på lång sikt. 

Vid utformningen av Granpas retursystem handlade Johansson på konkurrenternas hemsidor, för 

att sedan returnera varorna och se hur konkurrenternas returprocess fungerade. Han ansåg att 

konkurrenterna hade en mycket svag returprocess, speciellt när det kom till återbetalning. 

Slutsatser Johansson tog från detta var betydelsen av tiden för returhanteringen och vikten av att 

återbetalning sker så snabbt som möjligt. 

På frågan om Grandpa har någon utbildning för personalen kring vad som är en godkänd retur 

svarade Johansson att personalen har bra kunskap inom området. De har inget standardiserade 

dokument eller information utan kontrollerar returerna från fall till fall.  

Johansson vill minska andelen returer eftersom returhanteringen är en tidskrävande process och 

därför medför kostnader för företaget. Han tyckte att det fanns förbättringsområden med 

retursystemet och dem kunde lägga mer resurser inom området.  

En förbättringsåtgärd Johansson uppmärksammat i retursystemet är att möjliggöra återbetalning av 

e-handelsvaror till kund i deras fysiska butiker. Han nämner även att de hela tiden försöker bli 

bättre på att mäta plagg samt att beskriva modellens mått som bär plaggen på hemsidan. 

4.1.3 Analys	  

Grandpas andel returer är 10 % av totat sålda varor, där kläder står för 90-95 % av allt som 

returneras vilket överensstämmer med rapporten utfärdad av HUI där andelen returer låg på 11 %. 

Rapport behandlar svenska e-handelsföretag inom detaljhandeln, vilket kan bli missvisande då 

siffran varierar beroende på vilka varor som säljs. I Noreks undersökning framgår det att 

genomsnittliga andelen returer inom klädesbranschen uppgår till 40 %, vilket är betydligt högre än 

Grandpas returandel. Det tycks innebära att Grandpa har en låg returandel men orsaken tycks vara 

att många e-handelsvaror returneras i fysiska butiker vilket gör att 10 % inte ger en rättvis bild av 

andelen returer.  

Grandpa har en strikt returpolicy som innefattar 14 dagars ångerrätt samt att kunden står för 

returfrakten. Skälet är att Johansson tror det kan skapas ett osunt förhållande från kundens sida vid 

införandet av fria returer, samt att det ökar andelen returer. Ferguson et.al. definierar detta som ett 

consumer is king perspektiv, vilket innebär att kunderna utnyttjar de fria returerna genom att 
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handla ett flertal klädesplagg och testa de hemma för att sedan returnera varorna som inte önskas 

utan fraktkostnad. Mukhopadhyay et.al. styrker Johansson argument om att returerna kommer öka 

vid en generös returpolicy. Dock menar Mukhopadhyay et.al. att det är lönsamt eftersom fler 

kunder kommer handla vilket ökar intäkterna mer än kostnaderna. 

Johansson utökade även sitt argument mot fria returer genom att betona den negativa effekten det 

får på miljön på grund av ökade returtransporter som ändå inte medför några intäkter för företaget. 

Att Grandpa erbjuder 14 dagars ångerrätt vilket är minimumkravet enligt distans- och 

hemförsäljningslagen tycks vara ett relativt kort tidsfönster jämfört med konkurrerande företag. 

Samtidigt är det inget som följs till punkt och pricka. I och med det verkar Grandpa ha möjlighet 

att utöka ångerrätten på deras hemsida för att bli mer attraktiv på marknaden. Vilket är en av 

parametrarna som Mukhopadhyay et.al. benämner som nödvändiga vid utformningen av en 

optimal returpolicy. 

 

Att Grandpa inte skicka med en returfraktsedel i en beställning gör att kunden måste kontakta 

kundtjänst vid en retur. Detta är en form av gatekeeping eftersom Grandpa får veta av en retur 

innan den skickas tillbaka från kund. Det sker även en kontroll av returen i den fysiska butiken.  

Grandpas avoidancearbete sker genom att ha tydliga produktbeskrivningar och bilder på deras 

hemsida samt att ha mått på de modeller som bär klädesplaggen. De flesta bilder har en modell där 

modellens längd är angiven samt storleken på plagget vilket gör det lättare för kunden att göra en 

bedömning av produkten. Det här sättet använder Grandpa sig av för att minska missförstånd och 

andelen onödiga returer. 

 

Till skillnad från Mukhopadhyay et.al. parametrar är ångerrätten något de ser som en kostnad, 

dock har de vägt in andra argument som miljöaspekten i valet av returpolicy. Anledningen till att 

inte erbjuda fria returer beror på att Johansson tror det skulle skapa en spontanhandel bland kunder 

vilket skulle kosta för mycket för företaget i ökade returkvantiteter.  

Produktsortimentet som består av både kläder och inredning gör att valet av en strikt eller generös 

returpolicy blir svårare att komma fram till vilket även försvårar utformningen av en optimal 

returpolicy. 
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4.2 Jays	  

4.2.1 Allmänt	  

Jays är ett företag som grundades år 2006 och har bedrivit e-handel i ungefär ett år.38 Varorna de 

säljer är hörlurar och tillbehör till mobila musikenheter såsom MP3-spelare, smartphones, 

mobiltelefoner och liknande. Jays försäljning sker via deras e-handel, www.jays.se och av 

distributörer på den globala och svenska marknaden. Respondenten heter Jonas Andersen och är 

Supply Chain Manager. 

4.2.2 Intervju med Jonas Andersen 

Under intervjun med Andersen framkom det att Jays inte har siffror på hur stor andel av totalt 

sålda varor som returneras. Andersen berättade att Jays inte varit med om några returer som är 

relaterade till deras 14 dagars ångerrätt. Främsta orsaken till returer är garantiärenden, alltså varor 

som det är fel på. 

När en kund vill returnera en vara får förpackningen inte ha öppnats. Orsaken till detta är att 

hörlurar är en hygienprodukt, därför kan de inte erbjuda en generös returpolicy som är ett vanligt 

förekommande inom exempelvis klädindustrin. För att göra en retur måste kunden först gå in på 

Jays hemsida och fylla i ett returformulär online, där fyller kunden i orsaken till returen och om de 

vill ersättas med en ny vara eller bli återbetald. Detta returformulär mottas och hanteras hos Jays 

som sedan skickar en returfraktsedel till kunden. Returfraktsedeln klistrar kunden på paketet innan 

varan skickas tillbaka. Kostnaden av returen är det kunden som står för vid bytes- och 

återköpsärenden. Andersen säger att orsaken till valet av deras retursystem beror på att Jays vill ha 

kontroll på vad som returneras och varför det returneras. Kundservice som är i kontakt med 

kunden följer instruktioner som Jays produktchef tagit fram. Andersen tillägger att detta är något 

Jays utbildar den anställde i. 

På frågan om varför de inte har fria returer svarade Andersen att anledningen var att de haft få 

returer, därför var detta inte ett område av hög prioritet. 

Vid utformningen av returpolicyn har Jays lagt fokus på kundservice och returflödets 

kostnadseffektivitet. Andersen kan inte peka på en enskild faktor som är viktigast utan det är en 

helhetsbild av dessa två. 

I framtiden tillägger han att de ska undersöka området kring fria returer för att se om det är något 

att implementera i Jays RM strategi. Förutom det hade Andersen svårt att hitta något som kunde 

göra returflödet bättre i dagsläget. 

                                                
38 This is Jays - Jays (odat.)  
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4.2.3 Analys	  

Enligt Jays har de en mycket liten returandel när det kommer till företagets e-handel, dock hade de 

ingen exakt statistik på andelen returer av totalt sålda varor. Anledningarna till att Jays inte mäter 

andelen returer tycks bero på den låga andelen returer och att det är ett mindre prioriterat område 

jämfört med distributionen, vilket även Rogers et.al. och Stock även visat är ett vanligt synsätt 

bland företag. 

 

Jays har en strikt returpolicy som innefattar 14 dagars ångerrätt samt att kunden står för 

returfrakten. Skälet tycks bero på att hörlurar är en hygienprodukt och får därför inte testas om den 

ska räknas som en godkänd retur. Elektroniska produkter är tidskänsliga vilket gör att det kanske 

inte vore lönsamt att erbjuda lång ångerrätt då varan skulle minska i värde under tiden den är hos 

kund. En strikt returpolicy minskar andelen returer enligt Rogers et.al. och Mukhopadhyay et.al. 

vilket kan vara en av orsakerna till Jays låga andel av returer, bortsett från att produkterna håller 

en hög kvalitet. 

Jays använder ett returformulär som kunden måste fylla i på hemsidan innan fraktsedeln skickas 

till kund, detta tyder på att Jays arbetar med en sorts web-based gatekeeping. I returprocessen tar 

Jays kundservice en aktiv roll genom att kontakta kunden efter att returformuläret är inlämnat. 

Detta är en standardiserad process som Jays produktchef har tagit fram där instruktioner till 

medarbetaren och kunden ingår vilket är viktigt för att en Gatekeeping ska fungera optimalt. 

Eftersom Jays säljer hörlurar är det lättare för kunden att göra en bedömning om produktens 

utseenden och prestanda då det är i mätbara mått tillskillnad från hur ett klädesplagg sitter på en 

människa. Jays arbetar med avoidance på hemsidan genom att vara tydliga med storleken och 

prestanda av hörlurarna. Alla kunder vet inte vad de olika måtten som Hz, dB m.m. innebär vilket 

kan bidra till missförstånd som leder till returer. För att minimera denna oklarhet finns det 

manualer som går att läsa för produkterna vilket även Rogers et.al. uppmuntrar företag att göra vid 

försäljning av elektroniska produkter. Samtliga produkter är fotograferade på hemsidan med en 

detaljerad produktbeskrivning vilket tycks innebära att Jays arbetar aktivt med att förhindra 

returer. I och med detta verkar det som att Jays tar hänsyn till produktsortimentet vid 

utformningen av deras returpolicy, vilket är en viktig parameter för att uppnå en optimal 

returpolicy. 
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4.3 	  Designtorget	  

4.3.1 Allmänt	  

Designtorget grundades år 1993 och har bedrivit e-handel i fem år.39 De är verksamma inom 

detaljhandeln där de säljer kökstillbehör, leksaker, böcker, heminredningsartiklar. Idag bedriver 

företaget försäljning via 17 stycken butiker spridda över Sverige och Norge samt via e-handeln, 

www.designtorget.se. Respondenten heter Johan Svensson och är e-handelskoordinator samt e-

handelansvarig.  

4.3.2 Intervju	  med	  Johan	  Svensson	  

Under intervjun med Svensson framkom det att Designtorgets andel returer av totalt sålda varor är 

1.5 %, vanligaste orsakerna till en retur är garantiärenden och att kunden vill göra ett återköp.  

När en kund vill returnera en vara erbjuder Designtorget 60 dagars ångerrätt från och med 

leveransdagen. Svensson berättar att anledningen till den långa ångerrätten beror på att kunder inte 

alltid hinner med att göra en retur på 14 dagar vilket är minimumkravet enligt lag och tillägger att 

valet gjort för att gynna kunden.  

Vid en retur kontaktar kunden kundtjänst och berättar om de vill byta en vara eller göra ett 

återköp. Kundsupporten skickar sedan uppgifter till kunden där de ger instruktioner om hur 

returen ska hanteras. Instruktionerna består av vilken adress varan ska skickas till, att de ska 

bifoga kvitto, varan ska ligga i originalförpackning, oanvänd och i nyskick. 

Rör det sig om ett garantiärende och varor som är av den billigare sorten förklarar Svensson att 

hanteringen ser annorlunda ut. Oftast begär de en förklaring från kunden om vad felet är och att de 

bifogar kvitto samt en bild på varan. Därefter skickar Designtorget ut en ny vara. 

Vid samtliga returer oavsett anledning uppmanar Designtorget att kunderna ska returnera varorna i 

den fysiska butiken. Svensson berättar att hanteringen av varor sker i löpande takt allt eftersom 

varor kommer in vilket beror på att Designtorget i dagsläget inte har något dedikerat system för 

returer. I dagsläget fungerar det så att kundsupport skriver in information om returen i ett 

dokument för att skapa kontroll över returflödet. De har däremot ingen utbildning av personal för 

hantering av returer eller några nedskrivna instruktioner för vad som är en giltig retur.  

 

Designtorget har gjort ett medvetet val att inte erbjuda fria returer. Enligt Svensson är anledningen 

de stora prisskillnaderna på produktsortimenten. Ett införande av fria returer skulle äta upp deras 

vinstmarginaler eftersom många produkter har ett lågt pris. Svensson menar även att mentaliteten 

                                                
39 Om oss – Designtorget (2007.) 
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hos kunderna kan ändra köp beteendet vid implementeringen av fria returer. Han vidareutvecklar 

detta med att kunden inte skulle känna av kostnaden av den köpta varan när returerna är gratis. 

Han tillägger att om företag öppnar dörren för fria returer kommer andelen returer att öka 

tillsammans med returkostnaderna vilket de vill undvika.  

Designtorget arbetar förebyggande mot returer genom att ge kunden tydlig och beskrivande 

produktinformation samt bilder på e-handeln, Svensson menar att det inte ska finnas några 

oklarheter gällande en vara.  

Svensson anser att returflödet är oerhört viktigt att ha i åtanke men att Designtorget inte har ett 

stort behov av det på grund av den låga andelen returer. Han tillägger att de självklart vill minska 

antalet returer hela tiden, men att de idag inte har något mål eller vision med returer mer än att han 

själv hela tiden vill effektivisera processen. Inom en snar framtid kommer Designtorget att 

genomföra ett plattformsbyte vilket kommer innebära stora förändringar i hela deras system och i 

returhanteringsprocessen. De vill därför inte lägga ut tid och pengar på att effektivisera 

returhanteringsprocessen innan de har genomfört plattformsbytet. 

4.3.3 Analys	  

Designtorgets andel returer är 1.5 % av totalt sålda varor, vilket är en mycket låg andel jämfört 

med de 11 % som HUI visade i deras rapport. Men det verkar snarare som att kunder returnerar 

varor i fysiska butiker trots att de är köpta över e-handeln. Det verkar innebära att 1.5 % inte ger 

en korrekt bild av de totala returerna som beror på e-handeln. 

Designtorget har en relativt strikt returpolicy eftersom de inte erbjuder fria returer men har 

däremot 60 dagars ångerrätt vilket är mer generöst än de 14 dagar som är minimumkravet enligt 

distans- och hemförsäljningslagen. Osäkerheten som uppstår under de 60 dagarna gör att de inte 

kan fastställa att varan är såld och vinsten kan därmed inte räknas förrän 60 dagar har passerat, 

vilket innebär att varans pris blir ett bundet kapital under tiden den är hos kund. Enligt Svensson 

är den utökade ångerrätten ett medvetet val för att gynna kundernas valmöjligheter. I likhet med 

Mukhopadhyay et.al. verkar det som att Designtorget använder ångerrätten för att öka 

konkurrenskraften och framstå som mer attraktiv för kunden. Ångerrätten är en viktig parameter 

som Designtorget har tagit i beaktning för att sträva mot en optimal returpolicy. 

Svensson anser att ett införande av fria returer skulle ändra köp beteendet hos kunden och att det 

skapas en mentalitet som gör att kunden handlar utan att tänka på kostnaden av varan eftersom 

returerna är gratis. Likt consumer is king perspektiv menar Svensson att kunden ges möjlighet att 

utnyttja situationen. Det innebär att kunden köper varor för att efter leverans bestämma om de vill 

behålla varan eller inte, vilket öka risken för returer. Tillskillnad från ett mer hälsosamt beteende 
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som enligt Svensson innebär att kunden gör ett köp som de verkligen vill ha, vilket inte är ett 

incitament vid fria returer. 

Mukhopadhyay et.al och Rogers et.al nämner i sina artiklar att en generös returpolicy ökar 

efterfrågan från kunder vilket leder till ökade intäkter som överstiger de kostnader fria returer 

medför. Svensson är medveten om detta men i Designtorgets fall tycks detta inte vara tillämpbart. 

Det beror på att många produkter har ett lågt pris vilket gör att fria returer skulle täcka hela 

vinstmarginalerna på ett flertal produkter och minska lönsamheten. I och med detta verkar det som 

att Designtorget har tagit produktsortimentet och priserna i beaktning vid utformningen av deras 

returpolicy. De här parametrarna är viktiga för att uppnå en optimal returpolicy enligt 

Mukhopadhyay et.al. 

Att Designtorget inte skickar med information i en beställning om hur kunden ska gå till väga vid 

en eventuell retur, innebär att kunden själv måste kontakta kundtjänst. Det tycks därför vara en 

form av gatekeeping Designtorget använder sig av för att skapa kontroll över returflödet och få 

kunderna att returnera i den fysiska butiken. I likhet med Rogers et.al. säger Svensson att ett 

effektivt logistik- och kommunikationssystem är viktigt för att minska andelen returer, 

Designtorget ska därför ändra hela deras plattform i framtiden. Designtorgets avoidancearbete sker 

genom tydliga produktbeskrivningar, bilder och filmklipp för att undvika framtida returer.  

I likhet med Mukhopadhyay et.al parametrar är ångerrätten något Designtorget har utökat för att 

framstå som mer attraktiva för kunden. Det tycks även bero på att produktsortimentet inte är 

särskilt tidskänsliga vilket innebär att en vara inte minskar avsevärt i värde under tiden den är hos 

kund, även om den är borta under 60 dagar. 

Anledningen till att inte erbjuda fria returer beror på att Svensson tror det skulle skapa en 

spontanhandel bland kunder vilket skulle kosta för mycket för företaget i ökade returkvantiteter. 

Det tyder på att Designtorget har gjort en avvägning mellan kostnaden av fria returer och valet att 

inte erbjuda fria returer för att sträva efter en optimal returpolicy. 
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4.4 Lagerhaus	  

4.4.1 Allmänt	  

Lagerhaus grundades år 1996 och har bedrivit e-handel i två år.40 De är verksamma inom 

detaljhandeln där de säljer köksverktyg, tillbehör och heminredningsartiklar. Försäljningen sker 

via 30 stycken butiker fördelade på ett 20-tal orter i Sverige samt deras e-handel, 

www.lagerhaus.se. Respondenten heter Jenny Modigh och är Order/Customer Manager på 

Lagerhaus.	  

4.4.2 Intervju	  med	  Jenny	  Modigh	  

Under intervjun med Modigh framkom det att Lagerhaus andel returer är 0.25 % av totalt sålda 

varor inom e-handeln och att den vanligaste orsaken för en retur är återköp av varan. 

När en kund vill returnera en vara erbjuder Lagerhaus 14 dagars ångerrätt från och med 

leveransdagen. Modigh tillägger att de alltid vill ha en nöjdkund och därför tillåter de oftast returer 

även om tiden gått ut. 

Vill en kund returnera en vara är det viktigt att kunden först kontaktar kundtjänsten för att få en 

returfraktsedel. Kunden ska fylla i medföljande returformulär och lägga med kvittot i paketet, 

innan den skickar tillbaka varan. När Lagerhaus mottagit en retur kontrolleras varan så den inte är 

skadad på något sätt och kan därefter godkännas som en giltig retur. 

Modigh tillägger att när en retur genomförs kontaktar kundservice kunden och först efter det 

räknas varan som en retur i e-handelns plattform. Efteråt görs en retur i kassasystemet som är 

kopplat till lagersaldot vilket är ett sätt att upprätthålla information om de returnerade varorna. 

Lagerhaus personal avsätter en dag i veckan för att hantera returer med prioriteringen efter dess 

ledtid (först in - först ut). 

Lagerhaus har gjort ett medvetet val att inte erbjuda fria returer. Enligt Modigh är anledningen  

att deras varor är billiga med ett snitt pris på 49 kronor per vara. Hon säger att ett införande av fria 

returer skulle äta upp deras vinstmarginaler. Därför erbjuder de också kunden att returnera varor i 

den fysiska butiken för att undvika returkostnaden. 

Modigh berättar att returer är något Lagerhaus helst vill undvika och för att minska andelen 

arbetar de mycket med att utforma produktbeskrivningarna till att var så ärliga och tydliga som 

möjligt för att minska risken för missuppfattningar. Lagerhaus kommer i höst att flytta lagret för e-

handel till ett självständigt lager som inte är kopplat till den fysiska butikens lager vilket det är i 

                                                
40 Om oss | Inredning online - Lagerhaus (odat.)  
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dagsläget. Orsaken är att förbättra kvalitetssäkringen och i framtiden ser gärna Lagerhaus att 

returflödet blir digitaliserat. 

4.4.3 	  Analys	  

Lagerhaus andel returer av totalt sålda varor är 0.25 % vilket tycks vara en oerhört låg procent 

jämfört med de 11 % som HUI visade i deras rapport. Vid första anblick tycks detta vara en 

framgångsrik returpolicy men i verkligheten beror det snarare på att Lagerhaus inte har statistik på 

andelen varor som returneras i den fysiska butiken. Eftersom kunden står för returkostnaden samt 

att de uppmanar kunderna att returnera i de fysiska butikerna verkar 0.25 % inte troligt som en 

verklig returandel. I likhet med Stocks artikel verkar returlogistiken vara av mindre prioritet hos 

Lagerhaus.  

 

Lagerhaus har en strikt returpolicy eftersom kunderna står för returfrakten samt att de erbjuder en 

ångerrätt på 14 dagar vilket är minimumkravet enligt distans- och hemförsäljningslagen. 

Anledningen till valet att ta ut en kostnad för returer är att deras varor är i den lägre prisklassen 

enligt sig själva. Det genomsnittliga priset på varorna Lagerhaus säljer är 49 kronor. Eftersom 

priserna är så pass låga skulle det inte vara lönsamt för Lagerhaus att erbjuda fria returer då 

returfrakten skulle överväga vinstmarginalerna på produkterna menar Modigh. Det tyder på att 

priset är en parameter de tar hänsyn till vid utformningen av returpolicyn. Den här typen av 

avvägning mellan kostnader och vinst är viktig för att uppnå en optimal returpolicy menar 

Mukhopadhyay et.al.  

Lagerhaus kan inte se andelen returer som är förknippade med e-handeln, eftersom att returer som 

görs i de fysiska butikerna inte registrerar om varan är köpt via e-butiken eller den fysiska butiken. 

Att Lagerhaus inte kan se var returerna är köpta leder till att det inte går att se om returerna beror 

på brister i e-butiken eller om det finns en annan orsak till returen. Det tyder på att de interna 

information- och kommunikationssystemet är bristande i form av statistik vilket är ett viktigt 

verktyg för att upprätthålla en effektiv gatekeeping och avoidance.  Det kan exempelvis vara 

bristande produktinformation på vissa varor i e-butiken som gör att fler kunder returnerar sina 

varor, men det är inget de kan få fram i dagsläget. Däremot arbetar de med web-based gatekeeping 

genom att visa tydliga bilder och en kort produktbeskrivning på samtliga produkter på hemsidan, 

vilket är mycket viktigt för att minska missförstånd mellan kunden och varan.  

De parametrar Mukhopadhyay et.al nämner i sin optimala returpolicy har Lagerhaus delvis tagit i 

beaktning vid utformningen av deras returpolicy. Priserna på produkterna gör att de inte kan 

erbjuda en generös returpolicy. Men produktsortimentet som till mestadels består av 
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heminredningsartiklar räknas inte in i den kategorin som är av tidskänslig karaktär vilket till 

exempel teknikprodukter gör. Eftersom Lagerhaus tillåter kunder att returnera varor även fast 

deras 14 dagars ångerrätt har passerat tyder det på att de kan öka ångerrätten på hemsidan för att 

bli mer attraktiv för kunder vilket kan öka efterfrågan och intäkterna enligt Mukhopadhyay et.al. 

4.5 Grand	  shoes	  

4.5.1 Allmänt	  

Grand shoes grundades år 2007 och har bedrivit e-handel i sex år.41 De är verksamma inom 

detaljhandeln och har inriktat sig på herrskor med storlekar 47 och uppåt. Deras sortiment består 

av både sneakers och klassiska herrskor. Företaget bedriver sin försäljning via en butik belägen i 

Stockholm samt via deras e-handel, www.grandshoes.se. Respondenten heter Elin Samsioes som 

är verksamhetsansvarig på Grand shoes.  

4.5.2 Intervju	  med	  Elin	  Samsioes	  

Under intervjun med Samsioes framkom det att Grand shoes andel returer av totalt sålda varor är 

13 % och den vanligaste anledningen till returerna är att kunden vill byta vara. 

När en kund vill göra en retur erbjuder Grand shoes 30 dagars ångerrätt från och med 

leveransdagen. Under intervjun berättar Samsioes att tidsramen för returer kan förlängas om 

kunden inte hunnit med att göra returen.  

Vid en retur kontaktar kunden kundtjänst och berättar om de vill byta varan eller göra ett återköp. 

Grand shoes har olika hanteringar för dessa ärenden. Samsioes förklarar att om en kund vill byta 

ett par skor skiljer sig returprocessen gentemot återköp. 

Vid ett byte kontaktar kunden Grand shoes och meddelar vilka skor de vill byta till. Grand shoes 

skickar direkt de nya skorna till kunden med en förutbetald returfraktsedel medföljande i det nya 

paketet. Tillvägagångssättet för byten har Grand shoes av flera skäl poängterar Samsioes. De vill 

att kunden alltid ska ha skor på fötterna samt att snabba byten gör att Grand shoes får möjlighet att 

sälja ångervaran snabbt igen. 

Vid returer gällande återbetalning får kunden betala 39 kr för returen. Varan som returneras ska 

vara i oanvänt skick och i originalförpackning med emballage och etiketter. 

Företagets mål är att inte ha några returer alls då dessa enbart är en kostnad berättar Samsioes och 

för att minska andelen returer arbetar Grand shoes aktivt med produktbeskrivningar. Hon förklarar 

att skostorlekar är olika beroende på modell och märke så för att förhindra missförstånd från 

kunden mäts och prövas alla skor efter ett system som kallas ”Fit my feet”. Systemet finns på 
                                                
41 Vilka är vi, var finns vi och varför? - Grand shoes (2013.) 
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Grand shoes hemsida som innefattar instruktioner kring hur kunden går tillväga för att göra en 

uppmätning av sin egen fot. När kunden sedan ska köpa en sko genom deras e-handel måste de 

skriva sitt fotmått i millimeter för att beställningen ska gå igenom, om måttet inte överensstämmer 

med den beställda skon kommer kunden att kontaktas av Grand shoes för att undvika en framtida 

retur. Utöver Fit my feet menar Samsioes att det handlar om att vara övertydlig med 

produktinformation och produktvisning på hemsidan för att minska returandelen. 

Grand shoes erbjuder fria byten men skickar inte med den förutbetalda returfraktsedeln i paketet. 

Orsaken är enligt Samsioes att en medföljande fraktsedel kan leda till att kunderna väljer 

återbetalning trots att de egentligen skulle föredra en ny sko som passar. Det framkommer ur 

intervjun att Grand shoes har en nära kontakt med kunderna och framförallt stamkunderna.   

4.5.3 Analys	  

Grand shoes andel returer är 13 % av totat sålda varor, vilket är ungefärligt lika med rapporten 

utfärdad av HUI där den genomsnittliga andelen returer låg på 11 %. Men enligt Samsioes är det 

en låg andel för att vara i sko branschen vilket tycks innebära att de har ett väl utformat RM.  

Grand shoes har en relativt generös returpolicy baserat på att de erbjuder fria returer vid byten 

samt att de har 30 dagars ångerrätt istället för de 14 dagar som är minimumkravet enligt distans- 

och hemförsäljningslagen. Anledningen till att de erbjuder fria returer för byten och 30 dagars 

ångerrätt är att de vill ge kunden ett fördelaktigt erbjudande. Detta tyder på att de vill skapa 

långsiktiga relationer med kunder och använder ångerrätten som ett medel för att uppnå detta 

genom att öka tryggheten för kunden. I likhet med Mukhopadhyay et.al. är en generös ångerrätt en 

parameter som bör anpassas till produkterna för att uppnå en optimal returpolicy vilket Grand 

shoes i och med detta har tagit i beaktning för utformningen av deras returpolicy. 

Grand shoes produktsortiment ligger på en relativt hög prisnivå då skorna varier i pris från ca 600 

kronor till över 3000 kronor. I och med detta ökar möjligheten att erbjuda kunden en generös 

returpolicy enligt Mukhopadhyay et.al. Eftersom vinstmarginalen och den potentiella ökade 

försäljningen troligen överväger fraktkostnaden av returerna. Till skillnad från vad Mukhopadhyay 

et.al säger har Grand shoes däremot inte märkt av att försäljningen har stagnerat sedan införandet 

av 39 kronors returkostnad på ärenden gällande återköp. Enligt Samsioes kan det bero på att 

kunderna uppskattar att Grand shoes existerar då många kunder har haft svårt att tidigare hitta skor 

som passar deras storlek. 
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Kunden måste kontakta kundtjänst för att göra en retur och på så sätt får Grand shoes kontroll på 

vad som är på väg tillbaka till butiken. Detta tycks vara en sorts gatekeeping de använder sig av 

för att skapa kontroll och förhindra felaktiga returer i systemet. 

Åtgärder Grand shoes gjort för att förhindra missförstånd av kundens föreställning av varor är 

införandet av systemet Fit my feet. De får då exakta mått på kundernas fötter för att själva kunna 

rekommendera vilka storlekar och modeller kunden bör välja. Det förefaller att de har utvecklat ett 

individuellt avoidancesystem anpassat till deras situation vilket verkar vara en framgångsrik 

strategi. Grand shoes har nämligen minskat returandelen med hjälp av Fit my feet. Ytterligare 

avoidance arbete gör Grand shoes genom att försöka vara övertydlig med produktinformationen 

och bilder på varorna likt Rogers et.al. uppmuntrar företag att göra. 

 

Priserna på produkterna gör att de kan erbjuda en relativt generös returpolicy. Deras 

produktsortiment som består av skor räknas inte in i den kategorin som är av tidskänsligkaraktär 

vilket elektronikprodukter gör. Grand shoes tycks där av tagit dessa parametrar i beaktning vid 

utformningen av deras returpolicy och erbjuder därför 30 dagars ångerrätt samt fria byten. I likhet 

med Mukhopadhyay et.al tycks Grand shoes ta hänsyn till pris, ångerrätt och valet av fria returer 

eller kostnadsbelagda returer vid utformningen av deras returpolicy, vilket är avgörande för att 

uppnå en optimal returpolicy. 

4.6 	  Smartguy	  

4.6.1 Allmänt	  

Smartguy lanserades år 2000 och deras e-handel har varit tillgänglig på den Svenska marknaden i 

tre år.42 De är verksamma inom detaljhandeln och är idag Nordens största fashionsite för herrar. 

Försäljningen sker enbart via deras e-handel, www.smartguy.se. Respondenten heter Simon 

Sanebäck och är VD för Smartguy. 

4.6.2 Intervju	  med	  Simon	  Sanebäck	  

Under intervjun med Sanebäck framkom det att Smartguys andel returer av totalt sålda varor är  

23 % och den vanligaste orsaken till en returnerad vara är återköp. 

När en kund vill returnera en vara har Smartguy nyligen utökat deras ångerrätt från 14 dagar till 30 

dagar från och med leveransdagen. Anledningen är att allt fler företag inom klädesindustrin 

använder sig av en lång tidsperiod för ångerrätt som ett konkurrensmedel vilket resulterat i att 

Smartguy valt att anpassa sig till konkurrenterna. Han menar att det inte har medfört extra 
                                                
42 Smartguy.se | Läs fakta om oss - Smartguy (odat.) 
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kostnader för dem att ändra från 14 till 30 dagars ångerrätt, däremot ökar det intäkterna då kunden 

känner en bekvämlighet och trygghet vilket lett till en ökad försäljning. 

Vid en retur fyller kunden i det returformulär som medföljer beställningen där orsaken till returen 

och om de vill göra ett byte eller återköp ska vara angivet. Returformuläret ska sedan läggas i det 

returnerande paketet för att sedan skickas till Smartguy. Den returnerade varan ska vara i nyskick, 

men givetvis har kunden rätt att öppna och prova varan, tillägger Sanebäck. Därefter klistrar 

kunden på den medföljande förutbetalda returfraktsedeln. Om kunden har valt att byta varan är 

returfrakten gratis men om kunden väljer att få en återbetalning kostar returen 29 kr. Enligt 

Sanebäck medföljer en returfraktsedel och returformulär för att minska belastningen på kundtjänst. 

Han tillägger att om kunden var tvungen att kontakta kundtjänst vid varje retur skulle det skapa 

mer arbete. 

Sanebäck säger att returhanteringen sker i löpande takt för att det ska vara så tidseffektivt som 

möjligt. Smartguy har interna system för hanteringen av returer, där vem som helst i företaget kan 

gå in och se hur många returer som hanteras för tillfället samt vad orsaken till returen är. 

På e-lagret där alla returer hanteras har personalen fått instruktioner om hur de ska sköta och 

godkänna returer. 

Sanebäck förklarar att det finns flera anledningen till att de inte erbjuder fria returer gällande 

återbetalningar. En av anledningarna är att om Smartguy erbjuder fria returer kan kundbeteendet 

bli att kunden köper fem produkter och returnerar tre av dem. På det sättet ökar returerna och de 

vill egentligen inte ha returer. En annan anledning till erbjudandet av fria byten men inte fria 

återköp är att de vill behålla pengarna inom bolaget. Smartguy ser gärna att kunden byter till en 

annan produkt istället för att få en återbetalning. 

Smartguy arbetar förebyggande mot returer med hjälp av produktinformation på hemsidan, 

högupplösta bilder, belysning, filmklipp samt att erbjuda 360° bilder på handväskor och skor. 

Trots att det är kostsamt att utforma produktinformation på hemsidan och ta bilder på produkterna 

anser Sanebäck att kostnaderna för systemet täcks av den minskade andelen returerna.  

Sanebäck anser att det alltid går att effektivisera returprocesserna samt att minska kostnaderna, det 

är därför de flyttar sitt lager i början av augusti till Polen. Han menar att det kommer öka 

Smartguys konkurrenskraft eftersom de kommer klara hanteringen av större volymer samt göra 

kostnadsbesparingar i form av personalkostnad och hyra. 
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4.6.3 Analys	  

Smartguys andel returer är 23 % av totalt sålda varor vilket är klart högre än de 11 % HUI visade i 

deras rapport. Jämfört med Noreks undersökning inom klädesbranschen vilket visade att den 

genomsnittliga andelen returer inom klädesbranschen uppgår till 40 % så har Smartguy en 

betydligt lägre andel returer. Från intervjun verkar det som att e-butiker som säljer kläder befinner 

sig på en hårt pressad marknad där de är tvungna att anpassa sig till marknadens förändringar. Att 

erbjuda en generös returpolicy verkar därmed som en viktig konkurrensfaktor för att locka kunder 

och därför accepterar de en viss andel returer. Som i likhet med Rogers et.al. verkar Sanebäck anse 

att det är ett lönsamt erbjudande sett över ett längre perspektiv. 

 

Smartguy har en relativt generös returpolicy eftersom de erbjuder fria returer för byten samt att de 

har 30 dagars ångerrätt istället för de 14 dagar som är minimumkravet enligt distans- och 

hemförsäljningslagen. Möjligheten att utöka ångerrätten verkar bero på att deras produktsortiment 

inte är lika tidskänsliga som t.ex. elektronik. Tidskänslighet är en av de parametrar som 

Mukhopadhyay et.al. nämner som viktiga vid utformningen av en returpolicy. Nämligen att 

produkten påverkar möjligheterna att ha en generös ångerrätt eller inte beroende på om varan 

förlorar värde under kort tid eller inte. Sanebäck säger att den utökade ångerrätten är ett sätt att 

öka konkurrenskraften och enligt returpolicyteorin är ångerrätten en viktig parameter som företag 

bör ta i beaktning för att uppnå en optimal returpolicy. 

Smartguys produktsortiment varier kraftigt i pris från ca 50 kronor till över 9000 kronor vilket gör 

att valet av returpolicy kan bli ett svårt beslut baserat på varornas pris. Mukhopadhyay et.al. 

uppmanar företag att beakta priset vid utformningen av en optimal returpolicy vilket tycks svårt i 

Smartguys fall. Trots att det finns varor i den lägre prisklassen har de ändå valt att erbjuda fria 

byten. Sanebäck anser att ett införande av fria returer för återköp skulle ändra köp beteendet hos 

kunden. Sanebäck menar i likhet med consumer is king perspektivet att fria returer kan leda till att 

kunder utnyttjar systemet. Det innebär att kunden köper varor för att efter leverans bestämma om 

de vill behålla varan eller inte, vilket öka risken för returer. Han menar att kostnaderna för 

returerna kommer att vara större än intäkterna. Mukhopadhyay et.al. och Rogers et.al. menar dock 

att ett införande av fria returer ökar efterfrågan från kunder vilket leder till ökade intäkter som 

överstiger de ökade kostnaderna fria returer medför.  

Smartguy skickar med en förutbetald returfraktsedel i varans paket vilket tycks innebära att de inte 

har någon web-based gatekeeping som kan kontrollera returflödet och minska onödiga returer. 

Alla kunder som vill skicka in en retur kan göra det utan att berätta för Smartguy att de returnerar 

en vara vilket kan medföra att felaktiga returer kommer in i returflödet.  
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I Smartguys avoidancearbete använder de sig av produktinformation, högupplösta bilder samt 

360° bilder på handväskor och skor. De har även filmklipp med en modell som bär klädesplaggen 

vilket är ett ytterligare steg i avoidancearbetet. Trots att det är kostsamt att utforma 

produktinformation på hemsidan och ta bilder på produkterna anser Sanebäck att de kostnaderna 

för systemet täcks upp av de minskade returerna. I och med detta verkar Smartguy gjort en 

kostnadsanalys där de har jämfört kostnaderna av retursystemet med intäkterna vilket har lett till 

deras nuvarande returpolicy, vilket är ett viktig steg enligt Mukhopadhyay et.al. för utformningen 

av en optimal returpolicy. 

4.7 Sortiment.se	  

4.7.1 Allmänt	  

Sortiment.se startades år 2010 och har bedrivit e-handel i tre år.43 De är verksamma inom 

detaljhandeln och har en bred variation av produkter, allt från kläder och skor till hemelektronik 

och kontorsvaror. Försäljningen sker enbart via deras e-handel, www.sortiment.se. Respondenten 

heter Oscar Troedson och är ägare av sortiment.se. 

4.7.2 Intervju	  med	  Oscar	  Troedson	  

Under intervjun med Troedson framkom det att andelen returer är 25 % av totalt sålda varor för 

kläder och skor. De mäter inte andelen returer för resterande produktsortiment eftersom de nästan 

aldrig returneras. Vanligaste returorsaken för kläder och skor är kunder som vill byta vara. 

När en kund vill returnera en vara erbjuder Sortimen.se 90 dagars ångerrätt från och med 

leveransdagen. Troedson berättar anledningen till den långa ångerrättstiden är för att kunden ska 

uppleva känslan av en trygghet samt att Sortiment.se använder det som säljarargument. Han 

tillägger även att det är otroligt få, nästintill inga som väljer att returnera en vara så sent som efter 

90 dagar. 

Sortiment.se erbjuder fria returer för kläder och skor men för återstående produktsortiment får 

kunden stå för returfrakten. Returprocessen går till på det sättet att kunden vänder sig till 

kundtjänst och berättar vad det är för vara som ska returneras samt orsaken till returen. Kunden får 

sedan ett mail med en förutbetald returfraktsedel som klistras fast på paketet för att sedan skickas 

tillbaka till Sortiment.se. Personalen som hanterar returerna på e-lagret gör manuella kontroller 

efter utgiven information kring vad som anses som en godkänd retur och inte. 

Anledningen till att Sortiment.se har fria returer för kläder och skor men inte för andra produkter, 

beror på att försäljningen av kläder inte levde upp till förväntningarna när kunden fick stå för 
                                                
43 Om sortiment.se - sortiment.se (odat.) 
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returerna. De införde då fria returer på kläder och skor vilket ledde till en markant ökning av 

försäljningen på dessa produkter. Troedson säger att ökningen beror på att kunden känner större 

trygghet då den kan köpa olika storlekar och modeller för att testa hemma och skicka tillbaka de 

varor som inte önskas utan kostnad. Kostnaderna som detta har medfört i form av ökad 

returkvantitet och kundservice har enligt Troedson betalat tillbaka sig flera gånger om. 

Sortiment.se vill absolut minska andelen returnerade varor men inte på bekostnad av att kunden 

känner att de inte får returnera. Troedson säger de använder sig av vissa knep för att minska 

andelen returer. Ett av knepen är att inte skicka ut den förutbetalda returfraktsedeln med 

beställningar och ett annat sätt är att vara så tydlig som möjligt i produktbeskrivningarna samt visa 

bilder på produkterna. 

Sortiment.se vill effektivisera sin returhantering så mycket som möjligt, men eftersom de är ett 

relativt litet e-handelsföretag finns det andra områden än just returhanteringen som prioriteras 

högre tillägger Troedson. 

4.7.3 	  Analys	  

Den andel returer som Sortiment.se mäter är 25 % av totalt sålda kläder och skor. Detta är högre 

än vad HUI visat i sin rapport, men eftersom Sortiment.se bara mäter andelen returer för kläder 

och skor tycks en jämförelse med Noreks undersökning upplevas mer relevant vilket visade att 

den genomsnittliga andelen returer inom klädesbranschen uppgår till 40 %. I det anseendet verkar 

Sortiment.se ha en framgångsrik RM jämfört med genomsnittet i klädindustrin. 

Sortiment.se har en generös returpolicy när det kommer till kläder och skor vilket är baserat på att 

de erbjuder fria returer samt 90 dagars ångerrätt istället för 14 dagar som är minimumkravet enligt 

distans- och hemförsäljningslagen. Att Sortimet.se har utökat ångerrätten är ett sätt att öka 

konkurrensen samt skapa en trygghetskänsla för kunden. Företagets ångerrätt är i likhet med 

Mukhopadhyay et.al. en viktig del av deras returpolicy, där de har tagit hänsyn till både 

produktsortiment och produkternas tidskänsligt för att uppnå en optimal returpolicy. 

Troedson anser att införandet av fria returer för kläder och skor har resulterat i att försäljningen 

har ökat men även kostnaderna i form av ökad returkvantitet. Intäkterna har däremot övervägt 

kostnaderna vilket tycks stödjas av Mukhopadhyay et.al. som säger att ett införande av fria returer 

ökar intäkterna mer än kostnaderna. 

Rogers et.al. skriver i sin artikel att utformningen av en returpolicy är ett strategiskt val av 

företagen och det tycks Sortiment.se vara medvetna om. Att inte skicka med en förutbetald 

returfraktsedel i paketet är ett strategiskt beslut från Sortiment.se sida, vilket kan påminna om en 
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form av gatekeeping. Kunden måste därför kontakta kundtjänst innan de kan returnera en vara, 

vilket möjliggör chansen för kundtjänst att motivera kunden till ett byte istället för ett återköp. 

Sortiment.se använder produktbeskrivningar och bilder för att tydliggöra produkterna vilket tyder 

på att de har ett avoidancearbete i företaget. I likhet med Rogers et.al. är detta ett sätt enligt 

Troedson att minimera missförstånd och minska andelen returer. 

 

Att Sortiment.se har valt att kunden betalar returfrakten för allt utom kläder och skor visar att de 

har tagit produktsortimentet i beaktning vid utformningen av returpolicyn. Anledningen till det är 

att elektronikvaror är mer tidskänsliga än kläder vilket gör att elektronikvarorna minskar snabbare 

i värde jämfört med kläder. Det tyder på att Sortiment.se har gjort en individanpassad returpolicy 

baserat på produktens tidskänslighet och pris vilket enligt Mukhopadhyay et.al. är viktiga 

parametrar för att uppnå en optimal returpolicy. Resultatet blev att skor och kläder har fria returer 

eftersom försäljningen ökade markant efter införandet av fria returer medan resten har en 

returkostnad för att behålla lönsamheten.  

4.8 Knivhuset	  

4.8.1 Allmänt	  

Knivhuset grundades år 2009 och har bedrivit e-handel i fyra år.44 De är verksamma inom 

detaljhandeln och är idag Nordens största knivaffär online. Försäljning bedrivs enbart genom deras 

e-handel, www.knivhuset.com. Där de säljer knivar och olika servicetjänster kring knivar. 

Respondenten heter Per Nilsson och är VD på knivhuset. 

4.8.2 Intervju	  med	  Per	  Nilsson	  

Under intervjun med Nilsson framkom det att Knivhusets andel returer är 1.5 % av totalt sålda 

varor där vanligaste orsaken till returer är återköp. 

När en kund vill returnera en vara har de 14 dagars ångerrätt. Knivhuset har valt tidsramen på 

grund av att det är minimumkravet enligt lag säger Nilsson. 

Vid en retur kontaktar kunden kundtjänst och meddelar att de vill returnera en vara. Kunden får ett 

returnummer skickat till sig via mail som den sedan skriver ut och fäster på paketet som ska 

returneras. Varan får inte vara använd och emballaget måste vara i originalskick. Kunden står själv 

för returfrakten gällande byten och återköp. Enligt Nilsson är anledningen till att kunden måste 

kontakta kundtjänst vid retur, är för att få kontroll över vad som är på väg tillbaka in i företaget. 

                                                
44 Om knivhuset – Knivhuset (odat.)  
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Knivhuset erbjuder inte fria returer och orsaken till det är enligt Nilsson att fria returer kostar 

pengar samt att det inte är något som Knivhuset skulle tjäna på i det långa loppet. 

Nilsson uppger att de vill minska antalet returnerade varor men att det är svårt. Dels på grund av 

att de redan har en lite andel returer men också på grund av den rådande lagstiftningen. 

Det sätt knivhuset använder sig av för att minska andelen returer är att jobba med 

produktbeskrivningarna och att ha bilder på varje produkt. 

4.8.3 Analys	  

Knivhusets andel returer av totalt sålda varor är 1.5 % vilket är vara en oerhört låg procent jämfört 

med vad HUI visade i sin rapport. Den låga andelen kan bero på deras strikta returpolicy som 

innefattar 14 dagar ångerrätt vilket är minimumkravet enligt distans- och hemförsäljningslagen 

samt att kunden står för returfrakten. 

Anledningen till valet av den lägsta ångerrättstiden och att de tar ut en kostnad för returer är att de 

vill ha en så låg andel returer som möjligt samt att Knivhuset ser returer som enbart kostnader. 

Detta tankesätt skiljer sig från Mukhopadhyay et.al. som menar att fria returer skulle medföra 

högre intäkter än kostnader vilket skulle öka lönsamheten i företaget. Det verkar snarare som att 

Nilsson anser att fria returer enbart för med sig kostnader istället för att se de fördelar fria returer 

eventuellt skulle föra med sig i form av ökad försäljningsvolym. I och med detta verkar Nilsson ha 

ett synsätt att returer är ett nödvändigt ont vilket Genchev et.al. även visar som ett vanligt synsätt 

bland företag.  

Knivhuset har valt att inte skicka med returnummer i paketet till kunden. Detta tycks vara en sorts 

gatekeeping de använder sig av för att kontrollera vilka varor och antalet varor som är på väg 

tillbaka in i företaget. Knivhuset använder produktbeskrivningar och bilder för att tydliggöra 

produkterna vilket tyder på att de har ett avoidancearbete i företaget. I likhet med Rogers et.al. är 

detta ett sätt enligt Nilsson att minimera missförstånd och minska andelen returer. 

 

När det kommer till Knivhusets utformning av returpolicy verkar det som de inte tagit med vissa 

parametrar som Mukhopadhyay et.al. uppmanar företag att göra. Eftersom priset på 

produktsortimentet skiljer sig kraftigt, tycks det svårt att forma returpolicyn efter priset. Däremot 

är knivar inte en tidskänslig produkt vilket innebär att varan inte minskar kraftigt i värdet under en 

kort tidsperiod. I och med detta anses en ångerrätt på 14 dagar inte vara ett strategiskt val, utan 

uppledes snarare som ett tvång ur ett lagligt perspektiv. För att uppnå en optimal returpolicy är 

detta viktiga parametrar som bör tas i beaktning enligt Mukhopadhyay et.al.  
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4.9 Kicks	  

4.9.1 Allmänt	  

Kicks grundades år 1991 och har bedrivit e-handel i tre år.45 De är verksamma inom detaljhandeln 

och är idag Nordens ledande kosmetikkedja, de har ett brett sortiment inom makeup, parfym, 

hårvård och hudvård. Försäljningen i Sverige sker via 146 stycken butiker samt genom deras e-

handel, www.kicks.se. Respondenten arbetar på Kicks med e-handelsfrågor men har valt att vara 

anonym. 

4.9.2 Intervju	  med	  Kicks	  

Under intervjun med respondenten framkom det att Kicks andel returer är 3 %. Den vanligaste 

orsaken till en återköp. 

Om en kund vill returnera en vara har de 14 dagars ångerrätt. Respondenten berättade anledningen 

till 14 dagars ångerrätt är på grund av att Kicks erbjuder detta i sina fysiska butiker och att det är 

viktigt att ha samma erbjudande i både e-butiken som i de fysiska butikerna. 

Vid returer av varor över e-handeln vänder sig kunden till kundtjänst där de berättar anledningen 

till returen. Önskar kunden ett byte måste den vända sig till en fysisk butik eftersom Kicks inte har 

nått system som kan hantera byten via e-handeln. Utifall ärendet är ett återköp måste kunden först 

kontakta kundtjänst, det är då vanligt att Kicks uppmanar kunden att returnera varan i en fysisk 

butik istället för att skicka returen till e-lagret. Vill kunden ändå returnera varan till e-lagret 

skickar Kicks en returfraktsedel via mail och kunden får själv stå för returfrakten. 

Anledningen till att Kicks valt att inte erbjuda fria returer och att inte göra det möjligt för 

konsumenten att byta varor via e-handeln är för att de ser returer som en kostnad och vill därför 

styra returflödet till sina fysiska butiker. Personalen som jobbar med hantering av returer har en 

processbeskrivning som de följer för att veta vilka returer som är godkända och inte. 

Respondenten nämnde att de självklart vill minska andelen returer, men tillägger att de idag anser 

att returerna ligger på en hållbar nivå.  Enligt respondenten försöker de förhindra andelen returer 

genom att ha en professionell hemsida där de är så tydliga som möjligt i produktbeskrivningarna. 

Kicks använder även högupplösta bilder för att minska missuppfattningar från kundens sida. 

4.9.3 Analys	  

Kicks andel returer är 3 % av totalt sålda varor vilket är betydligt lägre än de 11 % HUI visade i 

sin rapport. En anledning till detta tycks vara att kunder inte kan byta varor via e-handeln samt att 

Kicks uppmanar kunderna att returnera varor i någon av sina fysiska butiker. En konsekvens av 
                                                
45 Om Kicks – Kicks (odat.) 
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detta kan innebära att returandelen som är anknuten till e-handeln inte uppmärksammas på samma 

sätt som det eventuellt hade gjort ifall de flesta returer skickades till deras e-lager. Andelen returer 

på 3 % tycks därför vara missvisande om man skulle se på totalt returnerade varor från e-handeln.  

 

Kicks använder en strikt returpolicy i form av att inte erbjuder fria returer samt att de har 14 

dagars ångerrätt vilket är minimum enligt distans- och hemförsäljningslagen. Anledningen till 

valet av att ha lägsta ångerrättstiden samt ta ut en kostnad för returer, är att Kicks verkar se returer 

som en kostnad och att de vill styra returflödet till deras fysiska butiker. Kicks låga andel returer 

kan förklaras enligt Rogers et.al. och Mukhopadhyay et.al. att företag minskar andelen returer med 

en strikt returpolicy. Enligt returpolicy teorin så kan en generös returpolicy öka intäkterna mer än 

kostnaderna vilket tycks innebära att Kicks inte har tagit detta i beaktning. Men i Kicks situation 

verkar det snarare bero på att flertalet produkter har ett lågt pris vilket innebär att fria returer 

skulle med stor sannolikhet täcka vinstmarginalerna på en stor andel varor. Som Mukhopadhyay 

et.al är priset en av de parametrar företaget bör ta i beaktning vid utformningen av en optimal 

returpolicy vilket Kicks anses ha gjort.  

 

Att kunden måste kontakta kundtjänst innan en retur tyder på att de använder en form av 

gatekeeping för att kontrollera returflödet. Tillsammans med att personalen har en 

processbeskrivning för att veta vad som är en giltig retur eller inte verkar Kicks ha ett väl 

utvecklat system för att minimera andelen onödiga returer. 

Kicks använder produktbeskrivning, bilder samt ett kommentarsfält där kunder skriver betyg och 

omdömen på produkterna tyder på att de har ett avoidancearbete i företaget. Dock vet inte 

författarna om samtliga kommentarer kommer upp på hemsidan eller om företaget gör ett eget 

urval av kommentarer som visas, vilket kan påverka riktigheten i betygen och omdömen som ges. 

 

Kicks har ett stort produktsortiment som är i varierande prisklasser vilket tycks göra det svårt att 

utforma en optimal returpolicy eller en individuell returpolicy baserat på produkterna. Att erbjuda 

fria returer är inte möjligt för många av deras produkter eftersom vinstmarginalen på produkterna 

antagligen skulle vara lägre än kostnaden för returfrakten. Att ångerrätten är 14 dagar 

överensstämmer med konkurrenters erbjudande men de hade valt det eftersom lagen tillåter lägst 

14 dagar. Enligt Mukhopadhyay et.al. kan en generös ångerrätt vara ett sätt att framstå som 

attraktiv för kunder men Kicks verkar snarare se kostnaderna detta medför vilket är ett vanligt 

synsätt bland företag enligt Genchev et.al. 
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5 Jämförande	  analys	  

 I nedanstående tabell 2 redovisar författarna en samanställning av insamlad data som ligger till 

grund för den jämförande analysen. 
 

 Tabell 2: Samanställning av insamlad data 

 

Samtliga företag i undersökningen prioritera produktbeskrivningar och bilder som främsta medlen 

för att undvika missuppfattningar från kunder som kan leda till onödiga returer, vilket liknar det 

avoidancearbete som Roger et.al. beskriver. Det är en process som enligt Smartguy tar tid och 

 Grandpa Jays Design-
torget 

Lagerhaus Grand 
shoes 

Smartguy Sortiment.
se 

Kniv-
huset 

Kicks 

Retur-
andel? 

10 %. Ingen 
uppgift. 

1.5 %. 0.25 %. 13 %. 23 %. 25 %. 1.5 %. 3 %. 

Vilka 
produkter 
säljs? 

Inredning
sartiklar, 
möbler, 
böcker 
och 
kläder. 

Hörlurar 
och 
mobiltill-
behör. 

Kökstill-
behör, 
Böcker och 
heminredni
ngsartiklar. 

Köksverk-
tyg och 
heminre-
dningsarti-
klar.  

Herrskor. Kläder. Kläder, 
elektronik, 
kontors-
varor och 
skor. 

Knivar. Smink 
och 
parfym. 

Fri 
returfrakt 
vid byten? 

Nej. Nej. Nej. Nej. Ja. Ja. Ja. (för 
kläder och 
skor). 

Nej. Går inte 
att göra 
byten via 
e-
handeln. 

 Fri 
returfrakt 
vid 
återköp? 

Nej. Nej. Nej. Nej. Nej Nej. Ja. (För 
kläder och 
skor). 

Nej. Nej. 

Hur lång 
ångerrätt 
erbjuds? 

14 dagar. 14 dagar. 60 dagar. 14 dagar. 30 dagar. 30 dagar. 90 dagar. 14 dagar. 14 dagar. 

Vanligaste 
orsaken till 
en 
returnerad 
produkt? 

Byte till 
en annan 
vara. 
(Bytesä-
rende). 

Fel på 
varan. 
(Garantiär-
ende). 

Fel på 
varan. 
(Garantiär-
ende). 

Att kunden 
ångrar 
köpet. 
(Ångerrät-
tärende). 

Byte till en 
annan vara. 
(Bytesä-
rende). 

Att kunden 
ångrar 
köpet. 
(Ångerrät-
tärende). 

Byte till en 
annan vara. 
(Bytesä-
rende). 

Att 
kunden 
ångrar 
köpet. 
(Ångerr-
ättärende)
. 

Att 
kunden 
ångrar 
köpet. 
(Ångerä-
ttärende). 

Vilka 
parametr-
ar tar 
företagen 
hänsyn till 
vid 
utformni-
ng av 
returpoli-
cy? 

Miljö, 
Kund-
beteende 
& 
ångerrätt-
sid. 

Produkt-
sortiment, 
produktenst
idskänssl-
ighet & 
ångerrätts-
tid. 

Ångerrätts-
tid, 
kundbete-
ende & 
produkt-
pris. 

Produkt-
pris. 

Ångerrätts-
tid, 
kostnads-
analys & 
produkt-
pris.  

Ångerrätts-
tid, 
produktenst
idskänssl-
igher, 
kund-
beteende & 
kostnads-
analys. 

Produkt-
sortiment, 
produktens 
tidskännsl-
ighet. 
Kostnads-
analys & 
ångerrätts-
tid. 

Kostnad-
er. 

Kostnad-
er & 
produkt-
pris. 
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kostar pengar men i likhet med arbetets teorier verkar tillvägagångsättet ändå vara lönsamt i form 

av minskade returer samt att det även kan användas som ett försäljningsverktyg. Designtorget och 

Smartguy tycks gå steget längre genom att erbjuda filmklipp på modeller som bär plagg och 

Smartguy erbjuder även 360° bilder för att öka varans korrekta utseende för kunden. 

 

Som Mukhopadhyay et.al säger bör företag göra ett jämförande mellan kostnaderna av 

returpolicyn och dess intäkter som är effekter av en eventuell förhöjd försäljning. För att uppnå en 

optimal returpolicy som Mukhopadhyay et.al är ute efter har forskarna tagit med vissa parametrar 

som författarna till detta arbete valt att fokusera på, nämligen ångerrätt, pris, produktsortiment och 

tidskänslighet för att hitta en optimal returpolicy. Från detta tycks företagens ångerrätt skilja sig åt 

beroende på produktsortimentet. Grandpa, Grand shoes, Smartguy och Sortiment.se säljer samtliga 

kläder och/eller skor med en genomsnittlig ångerrätts tid på 41 dagar. Detta kan uppfattas som 

missvisande eftersom Sortiment.se erbjuder en ångerrätt på 90 dagar vilket höjer genomsnittet 

kraftigt. Medianen hamnar på 30 dagar och är klart över de 14 dagar som är minimumkravet enligt 

distans- och hemförsäljningslagen. Jämfört med återstående företag är genomsnittliga ångerrätten 

för Jays, Designtorget, Lagerhaus, Knivhuset och Kicks 23 dagar, med en median på 14 dagar. I 

och med att den genomsnittliga ångerrättstiden för företag som säljer kläder och/eller skor har en 

längre ångerrätts tid än de övriga företagen, tycks produktsortimentet vara en påverkande faktor 

vid beslut av ångerrättstiden. Enligt Mukhopadhyay et.al är detta en av de viktiga parametrarna att 

beakta för att kunna uppnå en optimal returpolicy. 

Priserna på samtliga företag varier kraftigt vilket gör att ett blir mycket svårt att få fram, men från 

intervjuerna är priset en viktig aspekt vid valet av fria returer eller kostnadsbelagda returer. Som 

Mukhopadhyay et.al. beskriver är det viktigt att företag gör en jämförande analys av kostnaderna 

och intäkterna av returpolicys innan företag gör ett val av returpolicys. Vissa företag verkar ha 

gjort en analys av returpolicys men flertalet företag verkar ha förutfattade meningar om effekterna 

av en generös returpolicy vilket är ett vanligt synsätt enligt Genchev et.al.  

 

Den sista parametern i returpolicyteorin är tidskänsligheten av företagens varor. Det tyder också 

på att returpolicyn formas efter hur värdet av produktsortimenten ändras över tiden. 

Elektronikvaror som Jays säljer hör till de produkter som minskar kraftigt i värde med tiden 

jämfört med exempelvis kläder. Det kan vara en anledning till varför Jays även har en 14 dagars 

ångerrätt eftersom varan skulle minska i värde utifall de skulle erbjuda 30 dagar som Smartguy 

erbjuder. Dock motsäger Sortiment.se detta påstående eftersom de erbjuder 90 dagar för både 
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kläder och elektronikvaror. Men däremot får kunden stå för returfrakten vid elektronikvaror vilket 

tycks vara ett sätt att minska förlusten vid en retur.  

 

Flertalet av företagen i undersökningen nämner att returpolicyn kan påverka kundernas beteende 

vilket är en av anledningar till varför deras returpolicy ser ut som den gör. I likhet med Ferguson 

kan en generös returpolicy leda till ett consumer is king perspektiv vilket innebär att kunderna 

utnyttjar systemet. Kunder får i och med en generös returpolicy som inkluderar fria returer 

möjlighet att handla för att bestämma hemma om de vill ha de beställda varorna eller inte. Detta 

nämns i vissa intervjuer som ”slöshoppa” och ”spontanhandel” vilket är enligt somliga företag 

varken hälsosamt för företagen eller kunderna.  
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6 Diskussion/slutsats	  

Vid jämförande mellan samtliga företag som deltagit i undersökningen förutom Jays (på grund av 

att de inte hade statistik på returandelen) är genomsnittliga andelen returer av totalt sålda varor 

9.66  %. Eftersom det finns vissa extremvärden valde författarna att ta bort den högsta och lägsta 

returandelen för att öka pålitligheten, det nya genomsnittet blev då 8.67 %. Men då återstår enbart 

sex företag vilket kan anses som ett för litet urval för att det ska vara tillförlitligt. Oavsett vilket av 

dessa sätt man väljer att räkna genomsnittet med understiger resultaten de 11 % som HUI visat i 

sin rapport.  

Att andelen returer sticker ut hos vissa företag som Lagerhaus med 0.25 % och Sortiment.se med 

25 % tycks en uträkning av genomsnittet ge en missvisande bild.  Därför har författarna valt att 

beräkna medianen för att se om resultaten skiljer sig åt. Medianen för samtliga företag utom Jays 

uppgick till 6.5 % vilket är lägre än det uträknade genomsnitt på 8.67 % och kan uppfattas som 

lågt i jämförelse med de 11 % som HUI visade i deras rapport. 

I en första anblick kan detta uppfattas som att företagen i undersökningen har en framgångsrik RM 

jämfört med genomsnittet inom den svenska detaljhandeln. Men från intervjuerna tyder det snarare 

på att flertalet företag saknar den verkliga andelen returer från e-handeln eftersom de med fysiska 

butiker uppmanar kunder att returnera varan i butik. Kassan i de fysiska butikerna kan inte 

registrera om varan är köpt via e-butiken eller inte. Det innebär att andelen returer som är 

anknuten till e-handeln ”försvinner” och blir en vanlig retur i de fysiska butikerna. Detta är enbart 

ett vanligt förekommande för de företag som erbjuder försäljning i både e-butik och fysisk butik.  

Antagandet kan styrkas genom att jämföra andelen returer på företagen som både har e-handel 

samt fysisk butik med de företag som enbart har e-handel. Företagen med både fysisk butik och e-

handel har en lägre andel returer (5.55 %) av totalt sålda varor jämfört med företagen som enbart 

har e-handel (16.5 %). En annan orsak till att dessa värden skiljer sig åt så pass mycket kan vara 

på grund av deras produktsortiment vilket innebär att de kan vara ett vilseledande resultat. 

Med detta som grund anser författarna att företagen med både fysiska butiker och e-handel bör 

implementera bättre kassasystem som kan registrera vilka returer som är förknippade med e-

handeln. De kan då lättare upptäcka om det är brister i deras e-handel som orsakar eventuella 

returer. I likhet med Rogers et.al. är ett väl utformat information- och kommunikationssystem 

viktigt för att minska andelen returer vilket flertalet företag i undersökningen saknar i detta 

hänseende.  

Andra sätt e-handelsföretag kan påverka returflödet är genom väl utformade produktbeskrivningar 

tillsammans med bilder från flera vinklar och/eller filmklipp av produkterna. Det kan även vara 
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bra att förstärka produktens innehåll och utseenden med hjälp av ett kommentarsfält där kunder får 

fylla i betyg och omdömen på de produkter som de har handlat eller testat.  

 

Slutligen anser författarna att de parametrarna som valts ut för att utveckla en optimal returpolicy 

som är produktens pris, antal dagars ångerrätt och produktsortimenten som företagen erbjuder 

samt produkternas tidskänslighet varierar inom och mellan samtliga företag i undersökningen. En 

optimal returpolicy ser därför inte likadan ut hos alla företag. För att uppnå en optimal returpolicy 

bör företag utvärdera dessa parametrar och anpassa det till sin egen situation och marknaden de 

befinner sig i. 

7 Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Efter undersökningen har frågor väckts hos författarna som de inte fått svar på under arbetets 

gång. För att räkna den totala returandelen från e-handeln måste framtida forskare ta reda på 

returer i de fysiska butikerna som är kopplade till e-handeln. Det vore därför av intresse om vidare 

forskning hade resurser och möjlighet till att få fram den exakta andelen returer av e-handeln 

inkluderat de som returneras i fysiska butiker. För att se om e-handelsföretagen med fysiska 

butiker har en totalt högre andel returer än de som enbart består av e-handel. 

Ett annat förslag till framtida forskning vore att ta reda på om införandet av utökad ångerrätt 

påverkar försäljningen för att se om det finns en gräns där det är lönsamt och en gräns där det inte 

ger effekt på försäljningen. 

RM är ett område under utveckling så en undersökning likt detta vore även av stort intresse 

eftersom vissa företag ska göra ett plattformbyte. Det kan då bli intressant att se hur e-handlarna 

resonerar kring utformningen av de nya plattformarna.   
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Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  

Intervjufrågor	  

Bakgrund	  

• Vad har du för roll/titel i företaget? 

Inledning	  till	  teorier	  

• Hur länge har ni haft e-handel? 

• Hur stor andel av totalt sålda varor returneras från kunder? Vad är den vanligaste orsaken 

till en returnerad vara/produkt? 

• Kan ni förklara hur returflödet ser ut för en typisk produkt? 

• Har ni fria returer? Om ja, varför det? Om nej, varför inte? 

Frågor	  kopplade	  till	  teorier	  och	  strategier	  

• Har ni en returpolicy? Om ja, förklara gärna hur er returpolicy lyder? Vad medför detta för 

effekter? 

• Vill ni minska andelen returer? I så fall hur försöker ni göra detta? 

• Använder ni några teknologiska system vid returflödet? 

• Har er returpolicy ändrats sedan implementeringen av e-handel? 

• Arbetar ni med kundservice i returflödet? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

• Hur prioriterar ni inom ert returflöde (som t.ex. pris, tid, service) och vad har ni för vision 

och mål med er Returns Management strategi (styrning av returflöde)? 

• Finns det några förbättringsområden i ert returflöde? (ledtid, miljö, service, kostnad, 

kontroll) 

Avslutande	  fråga	  

• Har det dykt upp några oväntade effekter vid implementeringen av er returpolicy? 

	  


