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Abstract 

In conjunction with the growth of the online sales, the buying behaviour of the consumers has 

changed. Today, there are a lot of different retailers that are trying to stand out to attract 

customers by offering free shipping, free returns and fast deliveries.  Because of this, the 

consumers often order more products than they intend to keep, which contributes to an 

increased quantity of returns. This is problematic because returns affect the environment in a 

negative way and are quite expensive. The companies on the other hand, want to increase 

sales as much as possible while simultaneously reducing the number of returns.  

 

The purpose of the study is to investigate how consumers argue about returns of clothing 

during the buying process of clothes purchased online in relation to how consumers perceive 

the environmental impact of the returns. Hopefully, the result will provide further knowledge 

about customers buying behaviour online and can be used by e-commerce companies in the 

fashion industry to reduce the number of returns and work towards a more sustainable e-

commerce. 

 

Ten semi structured interviews have been conducted with consumers aged 18-50 with three 

different themes that were online shopping, online returns and environmental impact in terms 

of transport, deliveries and packaging. The study is based on a theoretical model made by 

Hjort (2010) called Consumer Behaviour Characteristics, which describes the purchasing 

process that the consumer goes through when purchasing a product online. This model has 

then been modified based on the results of the interviews where the environmental aspect of 

the returns has been added.  

 

The result of the interviews showed that the majority of the respondents rather shop online 

than in physical stores because of the flexibility that many companies offer due to free 

shipping and free returns and that they also purchased more products, more frequently 

because of this. The result also showed that there is a lack of necessary details about the 

products ordered making it difficult for the consumers to be more confident in their purchase 

decision and not have to order more products than necessary. There is also little or no 

information about how returns affect the environment. The result also showed that many 

consumers are not aware of the environmental impact because this is not something that is 

communicated by the companies.  

 

This paper is written in Swedish. 

 

Keywords: E-commerce, Returns, Environmental impact, Consumer behavior 
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Sammanfattning  
E-handeln har ökat på senare tid och i samband med detta har konsumenternas köpbeteende 

förändrats. Idag finns det många e-handelsföretag som försöker stå ut i mängden och locka till 

sig kunder bland annat genom att erbjuda fri frakt, fria returer och snabba leveranser. 

Kunderna beställer därför ofta mer varor via nätet än vad de har för avsikt att behålla vilket 

bidrar till ett ökat returflöde. Detta är problematiskt eftersom returer både är dåligt för miljön 

och kostsamt för företagen. Samtidigt vill företagen sälja så mycket som möjligt och arbeta 

förebyggande för att antalet returer ska minskas.  

Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter resonerar kring returer under 

köpprocessen av kläder online i relation till hur konsumenterna uppfattar returernas 

miljöpåverkan. Förhoppningen är att resultatet ska ge vidare kunskap om kunders 

köpbeteende online vilket kan användas av e-handelsföretag inom modeindustrin för att 

minska antalet returer i arbetet mot en mer hållbar e-handel.  

 

Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts med konsumenter i åldrarna 18-50 med tre 

olika teman som var köpbeteende online, returer online och miljöpåverkan i form av 

transporter, leveranser och förpackningar. Studien har utgått från en teoretisk modell av Hjort 

(2010) som heter Consumer Behaviour Characteristics som beskriver den köpprocess som 

konsumenterna går igenom vid ett onlineköp. Denna modell har sedan modifierats där 

miljöaspekten av returer har lagts till och modellen har därefter använts för att analysera det 

empiriska materialet från intervjuerna.  

 

Resultatet av intervjuerna visade på att majoriteten av respondenterna hellre handlar online än 

i fysisk butik och detta på grund av den smidighet som företagen erbjuder genom fri frakt och 

fria returer vilket också gjorde att de handlade mer och oftare. Det visade också på att det 

finns bristande information om produkterna för att konsumenterna ska kunna vara mer säkra 

på sitt köpbeslut och inte beställa mer varor än nödvändigt, samt att det fattas tydlig 

information om hur returerna påverkar miljön. Resultatet visade också på att många inte är 

medvetna om konsekvenserna för miljön eftersom detta inte är något som kommuniceras ut 

av företagen.   
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1. Inledning 

 

I detta avsnitt kommer vi att förklara bakgrunden till vårt undersökningsproblem och koppla 

detta till vårt syfte med studien. Ämnets relevans kommer förklaras och två forskningsfrågor 

presenteras som kommer användas som utgångspunkt för studien. 

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige ökade e-handeln med totalt 16 % år 2017 (Allhorn 2017) och de mest populära 

produktkategorierna som köptes in via nätet var mode, mediavaror samt skönhet- och 

hälsoprodukter (Postnord 2017). Under oktober 2017, handlade 65 % av svenskarna något via 

nätet (Di 2017). Detta visar att e-handeln ökar och som ett resultat av denna ökning står 

detaljhandeln inför nya utmaningar. Enligt Ekström, Ottosson och Parment (2017) handlar 

kunderna idag på ett annat sätt och är inte längre lika lojala mot specifika varumärken. En 

enkätundersökning från 2015 visar dessutom att 73 % av svenskarna är beredda att byta 

inköpsställe om de stöter på problem när de ska göra sina inköp online (Fredriksson, Hedin & 

Reventberg 2015). Detta tillsammans visar att den ökade e-handeln står inför nya utmaningar 

där kundernas köpbeteende har en central roll.  

 

Ökningen av e-handeln har gjort att kunderna ställer allt högre krav på företagen, bland annat 

genom att kunna returnera de varor som de köpt via nätet (Fredriksson, Hedin & Reventberg 

2015). En smidig och generös returpolicy kan ses som en värdeskapande process om kunden 

upplever den som positiv, vilket i sin tur kan öka förtroendet till företaget. Detta kan i sin tur 

påverka kundens köpbeteende (Handelsrådet u.å). Hjort och Lantz (2013) nämner att fri frakt 

och fria returer kan bidra till att kunderna gör fler impulsköp. Detta eftersom att risken med 

att beställa produkter online då minskar. Samtidigt skriver Gelbrich, Gäthke och Hubner 

(2017) att genom att erbjuda fri frakt och fria returer, ökar kostnaderna för företagen eftersom 

antalet returer ökar.  

 

Det finns undersökningar som visar på vikten av hur ett företags returpolicy påverkar 

kundlojaliteten och även dennes benägenhet att handla igen (Ramanathan 2010, 2011). 

Samtidigt har möjligheten att returnera varor på ett enkelt sätt skapat ett köpbeteende hos 

kunden där de tenderar att köpa fler varor än de har för avsikt att behålla, för att sedan sätta i 

system att returnera en stor mängd av dessa. Exempelvis är det allt vanligare att kunder köper 

samma klädesplagg i flera storlekar för att kunna prova och sedan returnera den storlek som 

inte passade (Svt 2014; Fredriksson, Hedin & Reventberg 2015).  

 

Det finns många återförsäljare som säljer kläder och konkurrensen ökar samtidigt som e-

handeln ökar i sin omfattning enligt en studie av Bertram och Chi (2017). Vidare beskriver de 

att detta gör att det har blivit enklare för kunderna att handla kläder och att priserna på 

produkterna pressas och blir allt billigare. Det gör i sin tur, att kunderna köper mer kläder än 

vad de egentligen behöver och att det samtidigt slängs en hel del plagg som inte återvinns 

vilket påverkar miljön negativt.  

 

E-handeln har 7 % större miljöpåverkan än den fysiska handeln (Östgren 2016). Detta baseras 

bland annat på att antalet returer som sker via e-handeln är cirka 33 % i jämförelse med 

returer som sker i den fysiska handeln som är ungefär 7 %. Enligt Bertram & Chi (2017) 
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påverkar transporter miljön negativt i samband med returer och kunderna kräver allt mer att 

varorna levereras så snabbt som möjligt, vilket ökar resursåtgången på både transporter och 

leveranser. Varor som köps in via nätet kräver också speciella förpackningar för att varorna 

inte ska skadas under transporten. De varor som köps in via fysiska butiker kräver oftast inte 

en sådan typ av förpackning (ibid).   

1.2 Problemdiskussion och forskningsöversikt  

Det har skett en stor förändring om vem det är som egentligen styr och bestämmer när det 

gäller vad som ska köpas och var det ska köpas, det vill säga företagen eller kunderna (Lewis 

& Dart 2014). Förr i tiden byggdes till exempel köpcenter med inställningen att “bara vi 

bygger så kommer kunderna att komma hit”. Idag är det istället kunderna som styr och 

företagen som måste anpassa sig efter kundernas önskemål. I takt med att e-handeln ökar kan 

konsumenter idag också enkelt jämföra priser och egenskaper på produkter (Dagens Handel 

2017). Att handla via mobilen har också ökat i Sverige de senaste åren eftersom konsumenter 

spenderar mer tid på sina mobiltelefoner och har tillgång till internet dygnet runt (Svensk 

Handel 2017). Detta har också bidragit till att köpbeteendet har förändrats och att 

konkurrensen har ökat bland företagen. Utbudet av varor har också ökat vilket gör att 

konsumenterna har mer att välja på och det finns allt fler beslut att ta (Wildenstam, Gezelius 

& Uggla 2016). Enligt Lewis och Dart (2014) måste företagen kommunicera med kunderna 

istället för till dem. Därför är det viktigt för e-handelsföretagen att lyssna på vad de upplever 

för problem med varorna som de köpt online, för att aktivt kunna arbeta med att öka 

kundnöjdheten för att kunna motverka returer. Detta är relevant för företagen eftersom arbetet 

med returer är kostsamt, kräver stora mängder resurser och påverkar miljön negativt. 

Det kan idag vara svårt att definiera vad som är ett e-handelsköp och inte. Enligt Handels 

(2016) beror detta på att möjligheten att välja olika betalnings- och leveranssätt har utökats. 

Kunden kan till exempel beställa en vara online och hämta upp den i butik istället för att få 

den hemlevererad. De menar att en definition av e-handel kan avgöras av vart produkten är 

betald någonstans. Dock kan en vara som är beställd online och som är betald i butik i vissa 

fall räknas som ett e-handelsköp. Detta gör det problematiskt eftersom vissa köp hamnar 

mittemellan. Vi väljer att definiera ett e-handelsköp som en beställning kunden gjort online 

och fått hemskickat eller hämtat upp i butik. I denna studie har vi valt att oavsett om köpet är 

betalat via hemsidan eller i butik, att kalla det för ett e-handelsköp eftersom kunden gjort 

beställningen av produkten hemifrån. Från företagens perspektiv kan det vara relevant att 

skilja på e-handelsköp som betalas i butik och via hemsidan eftersom det kan ge en bild av 

vilka kanaler som är lönsamma och ge relevanta nyckeltal för företagens verksamhet. 

Eftersom denna studie utgår från ett kundperspektiv, har vi valt att se betalning av online 

order i butik som ett sätt för företagen att erbjuda fler smidiga betalningssätt. 

1.2.2 Returer 

De produktkategorierna som returneras mest inom e-handeln är kläder och skor (Ramanathan 

2011). En stor del av de varor som inhandlas via e-handeln returneras ofta på grund av att 

informationen om produkterna är bristfällig och att kunderna inte fysiskt kan känna och se 

varan som i en butik. När varan sedan levereras till kunden, uppfyller inte produkten kundens 

förväntningar (ibid). Det som är svårast för en kund att bedöma på förhand är vilken kvalité 

produkten har genom att bara titta på bilder på nätet och att företagen oftast inte beskriver 

produkternas kvalité på deras hemsida (Saastamoinen 2009; Yousefi & Tang 2012). Den 

fysiska butiken erbjuder också en upplevelse i form av butikens utseende och den personliga 

kontakten med butikspersonalen. Dessa faktorer kan bidra till en känsla som leder till köp, 

https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Saastamoinen,+Jani/$N?accountid=9670
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och att återskapa detta via en webbutik är en utmaning. För att ge kunderna en känsla av 

trygghet och acceptans till en webbutik kan det hjälpa att se till att det finns mycket 

information om material och storlekar. Även olika betalningsalternativ och betygsättning från 

andra kunder kan ha en positiv påverkan på köpupplevelsen (Singh, Yadav & Sahu 2016). 

 

Returer förekommer oftare inom e-handeln än i traditionella fysiska butiker, och det görs 

vanligtvis många små beställningar via nätet där en stor del av dessa ofta returneras 

(Ramanathan 2011). Dagens Handel (2013) skriver att det har gjorts internationella studier 

som visar på att varje retur kostar mellan 6 till 18 dollar för e-handelsföretagen vilket idag 

motsvarar cirka 56 till 169 svenska kronor. Kostnaden för de varor som returneras och som 

inte är i ett tillräckligt bra skick för att kunna säljas vidare, är inte medräknat i den kostnaden. 

Det har visat sig att kunder som upplever det som enkelt att returnera produkter, handlar mer 

och oftare. Därför är det av största vikt att e-handelsföretagen hanterar returer på ett bra sätt 

(Ramanathan 2011).  

 

Det finns två olika strategier att förhålla sig till returer, antingen genom att satsa på att vara 

kostnadseffektiva eller genom att värna om sina kundrelationer som i sin tur kan höra ihop 

med kundens lojalitet, upplevelse och köpbeteende (Handelsrådet u.å). Båda strategier är 

viktiga att ha med i beräkningen när det gäller returer och därför bör e-handelsföretag också 

försöka skapa en balans mellan de två. Samtidigt skriver Handelsrådet (u.å) att det finns 

studier som visar på att de kunder som ofta returnerar produkter, är mer lönsamma än de 

kunder som inte gör det. Detta eftersom att dessa kunder ofta köper fler produkter och att 

denna inkomst är större än den kostnad som hanteringen av returer kräver. 

 

De största utmaningarna för e-handelsföretagen framöver är att försöka få till snabbare och 

smidigare köp, samt snabbare leveranser till kunden (Lewis & Dart 2014). Dock visar en 

enkätundersökning som frågat konsumenter i Sverige vad de anser är viktigast när det gäller 

en beställning online på ett annat resultat (Fredriksson, Hedin & Reventberg 2015). Den visar 

att majoriteten av kunderna prioriterar bekvämlighet i form av att själva kunna välja när en 

vara ska levereras, samt att priset är viktigare än själva snabbheten. Baserat på detta resultat 

kan alltså strategin för företag att bli så snabba som möjligt i sina leveranser som Lewis och 

Dart (2014) presenterade, vara fel strategi att arbeta efter. 

1.2.3 Returernas miljöpåverkan  

Enligt Bertram och Chi (2017) visar tidigare studier på att det är bättre för miljön om 

kunderna handlar sina produkter via e-handeln istället för i en fysisk butik. Samtidigt 

presenterar de andra studier som visar på att det är sämre för miljön att handla online. Detta 

eftersom det krävs dyra förpackningar, snabba leveranser och en stor mängd returer som 

bidrar till en större mängd koldioxidutsläpp och andra avfall som har en stor miljöpåverkan. 

Enligt Bertram och Chi (2017) kan denna miljöpåverkan delas in i tre olika kategorier. De 

primära effekterna handlar om den tekniska utrustning som krävs för att det dagliga arbetet 

ska fungera, som till exempel energiförbrukning i form av datorer eller telefoner. De 

sekundära effekterna handlar om transporten och förpackningen av varorna, och den tredje 

handlar om hur företaget kan påverka kundernas returbeteende och vad kunderna gör med 

varorna efter att de valt att behålla dem (om de sedan slängs i soporna). Eftersom transporter 

innebär stora mängder koldioxidutsläpp, skriver Macharis, Melo, Woxenius och van Lier 

(2014) att för att kunna minska utsläppen för transporter till hälften år 2050 med den 

kontinuerliga ökning av transporter som är idag, krävs det att varje enskild transport minskar 

sina utsläpp med 70 %.  
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Många av de material som olika e-handelsföretag använder för att packa in sina varor i, är 

varken återvinningsbara eller återanvändbara hävdar Bertram och Chi (2017). Enligt dem 

finns det två orsaker till att packa in sina varor på ett ordentligt sätt. Det första handlar om att 

produkterna inte ska ta skada under transporten när de levereras till kunden, och den andra 

anledningen är att företagen använder förpackningar med olika färger, etiketter och material 

för att fortsätta att marknadsföra sig genom en snyggare förpackning. Om en vara är 

förpackad på ett fint sätt kan detta ge kunden en känsla av lyx och kan göra att företaget står 

ut i jämförelse med många andra. 

 

Många kunder tror att om de beställer många varor på samma gång påverkar detta inte miljön 

lika mycket eftersom det sparar in på både förpackningar och antal körtillfällen för lastbilen 

som ska leverera varorna (Bertram & Chi 2017). Dock är det vanligt att om kunderna lägger 

en stor order online förpackas produkterna i många mindre paket. Dessa delas senare upp så 

att olika lastbilar får köra flera paket till samma ställe vilket påverkar miljön negativt (ibid). 

Bertram och Chi (2017) nämner vidare att många kunder uppskattar när förpackningarna är 

återvinningsbara och inte har en onödigt stor storlek för den varan som har beställts. 

Kunderna vill inte känna sig skyldiga till att påverka miljön negativt genom deras 

köpbeteende och därför är det viktigt att företagen arbetar med att ta fram nya lösningar. 

 
På grund av e-handelns utveckling, har transporterna av varorna också ökat dramatiskt och 

kunderna kräver idag att de varor som de beställt online ska levereras så snabbt och enkelt 

som möjligt (Bertram & Chi 2017). En studie av Svensk Handel (2017) visar på att i Sverige 

är det cirka 84 % som förväntar sig att det inte ska ta mer än fem arbetsdagar för en leverans 

att komma fram. De yngre konsumenterna i studien ansåg att det är viktigt att få en vara 

levererad redan dagen efter beställningen har gjorts och de önskade även i framtiden att 

varorna bör levereras redan samma dag. 

 

Detta påverkar i sin tur företagen som måste använda sig av allt fler lastbilar och personal 

som kan leverera ut varorna snabbt. Enligt Bertram och Chi (2017) förväntar sig 78 % av 

kunderna i deras studie, att ett företag ska ha hanterat deras order inom 24 timmar efter det att 

en beställning har gjorts. Detta sätter en stor press på företagen som ibland måste välja 

transportmedel som går så snabbt som möjligt och samtidigt påverkar miljön negativt. Deras 

studie visar också att många kunder väljer att beställa hem sina varor till dörren. Om kunden 

inte är hemma när leveransen ska ske, betyder detta att chauffören måste köra onödiga vägar 

och antingen lämna paketet hos ett postombud eller komma tillbaka till adressen vid ett senare 

tillfälle. 

1.2.4 Studiens relevans 

Som påvisats ovan har kundernas köpbeteende vid onlineköp förändrats i relation till 

företagens returservice vilket visar sig genom att de beställer mer varor än de har för avsikt att 

behålla (Svt 2014; Fredriksson, Hedin & Reventberg 2015). På senare tid har 

konsumentbeteendet dessutom blivit mer oförutsägbart vilket gör att e-handelsföretagen står 

inför stora utmaningar när förväntningar och returbeteenden varierar mycket från kund till 

kund (Hjort 2010). Eftersom kunden har tillgång till fler alternativ på samma gång och snabbt 

kan utvärdera konsekvenser som leveranstid och pris, är det viktigt enligt Hjort (2010) att 

företagen får en bättre förståelse för kundens köpbeteende och de beslutsfattande processer 

som de går igenom under köp- och returtillfället. Detta är problematiskt eftersom det bidrar 

till ökade returer som är både dåligt för miljön och kostsamt för företagen. Samtidigt vill 
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företagen sälja så mycket som möjligt och arbeta förebyggande för att antalet returer ska 

minskas eftersom flera företag samt konsumenterna, ställer allt mer krav på en mer hållbar 

och miljövänlig handel. Det är också ett praktiskt problem för kunderna som ofta får hem 

produkter som inte levde upp till de förväntningar som de fått från hemsidan, vilket skapar ett 

missnöje bland kunderna som inte är bra för någon av parterna, vilket i sin tur gör att 

returerna ökar.  

  

Hur kunderna resonerar kring att returnera varor de köpt online är därför intressant att 

undersöka eftersom tidigare forskning visar på att företagens returpolicy kan påverka deras 

köpbeteende. För att företagen ska kunna anpassa sitt erbjudande så bra som möjligt, är det 

viktigt att förstå varför kunderna agerar på ett visst sätt och vad de har för önskemål om 

förändring för att de inte ska behöva returnera varorna de köpt. På detta sätt kan kundnöjdhet 

skapas vilket är bra för båda parter. Det är också viktigt att studera om kunderna är medvetna 

om att deras returer belastar miljön genom förpackningar, leveranser och transporter. Detta 

för att ge företag ett underlag för att informera sina kunder och samtidigt kunna arbeta för att 

minska antalet returer i arbetet mot en mer hållbar e-handel. Vi upplever dessutom att det 

finns lite forskning som beskriver köpprocessen och returhanteringen ur ett 

konsumentperspektiv där miljöaspekten finns med. Därför är vår förhoppning att vår studie 

kan bidra med viktig kunskap inom detta, vilket också kan ses som en viktig del av 

forskningen inom Textile Management området.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter resonerar kring returer under 

köpprocessen av kläder online i relation till hur konsumenterna uppfattar returernas 

miljöpåverkan. Förhoppningen är att resultatet ska ge vidare kunskap om kunders 

köpbeteende online vilket kan användas av e-handelsföretag inom modeindustrin för att 

minska antalet returer i arbetet mot en mer hållbar e-handel.  

1.4 Forskningsfrågor  

-Hur resonerar konsumenter kring returer vid onlineköp av kläder? 

-På vilket sätt påverkar information om returers miljöpåverkan konsumenterna vid inköpet? 

1.5 Avgränsningar 

Vår studie har utgått från ett kundperspektiv och fokuserat på hur konsumenterna resonerar 

kring returer och dess miljöpåverkan. Respondenterna som deltar i studien genom intervjuer, 

är personer som är bosatta i Sverige och vid tillfället för studien befinner sig i 

Göteborgsområdet. Vi har avgränsat oss till att bara titta på kundernas erfarenheter från inköp 

av kläder online från den svenska marknaden och kommer alltså inte undersöka andra 

modevaror som till exempel skor och accessoarer. På grund av den geografiska begränsningen 

där kunder berättar om sina erfarenheter från svenska företag, kommer resultatet till största 

delen att vara relevant för företag som är verksamma med e-handel på den svenska 

marknaden, men resultatet kan även komma att användas för att anpassa erbjudandet i andra 

länder. Eftersom frakten av produkterna som beställts via nätet påverkar miljön negativt och 

är en central del av vår studie, har vi valt att under intervjuerna endast diskutera returer som 

görs via posten eller annat ombud och inte via företagets eventuella fysiska butik.  
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Studien fokuserar på miljömässiga faktorer och problem som är relaterat till returer i form av 

leveranser, transporter och förpackningar. Detta fokus har gjort att andra aspekter uteslutits i 

studien som till exempel de etiska och sociala. Detta hade varit intressant att undersöka men 

det hade krävt ett annat syfte med studien som därmed hade fått ett annat perspektiv. 
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2. Teoretisk Referensram

 

I detta kapitel kommer vi att presentera den teoretiska modellen Consumer Behaviour 

Characteristics, översatt till svenska (Egenskaper av konsumentbeteende vid onlineköp) som i 

modifierad version kommer att ligga till grund för analysen av det insamlade empiriska 

materialet.  

 

2.1 Egenskaper av konsumentbeteende vid onlineköp  

Konsumenternas köpbeteende kan bland annat förklaras genom den upplevda risk som 

kunderna uppfattar i samband med sitt köp. Detta är extra viktigt när det gäller onlineköp 

eftersom det är svårare för kunderna att veta om de kommer bli nöjda med produkten innan 

den har levererats (Ramanathan 2010). Kundernas förtroende för en återförsäljare kan ökas 

genom flera lyckade händelser som de har varit med om i sin tidigare kontakt med företaget. 

Ett exempel på detta är hur företaget har hanterat kundens tidigare returer och om detta 

upplevdes som något positivt (Hjort & Lantz 2016). Konsumenternas köpbeteende online har 

beskrivits av Hjort (2010) i modellen Consumer Behaviour Characteristics, vilken illustrerar 

de olika stegen och alternativ som en kund går igenom vid ett köp av en produkt online. Alla 

steg leder till olika konsekvenser genom en kunds beteende när de väljer att köpa en produkt 

eller när en produkt anländer och de väljer om de ska behålla eller returnera den. Det kan 

finnas många olika anledningar till att en retur görs vilket innebär att det krävs en bättre 

förståelse för kundens agerande i de olika stegen av köpprocessen (Hjort 2013).  

 

 
 

 

   Fig. 1 Consumer Behaviour Characteristics (Hjort 2010) 

2.1.1 Steg 1: Kunden  

Första steget i modellen handlar om vem kunden är och om denne har handlat hos företaget 

tidigare eller om det är en helt ny kund (Hjort 2010). Ekström, Ottosson och Parment (2017) 

skriver att konsumenterna ofta handlar efter vana, och att de gärna gör sina inköp hos samma 

återförsäljare som de är vana vid. Detta även för att minska risken att bli missnöjd om man 



8 
 

testar att handla hos ett helt nytt företag. I detta första steg går kunden igenom en del beslut. 

Enligt Oldenburger och Salvendy (2007) är det viktigt att det finns funktioner på hemsidan 

som gör att kunden lätt kan filtrera de olika produkterna samt att det ska gå lätt och smidigt att 

registrera sig som ny kund. Har kunden handlat hos företaget tidigare är registrering inte ett 

steg de behöver gå igenom. En populär strategi för att öka kundnöjdheten är Customer 

Relationship Management (CRM). Den handlar om att företagen bör arbeta för att behålla 

sina nuvarande kunder och attrahera nya för att öka lönsamheten. CRM är en viktig strategi 

att arbeta efter eftersom det är fem gånger så dyrt att locka in nya kunder, än att arbeta med att 

behålla de gamla (Oldenburger & Salvendy 2007). 

2.1.2 Steg 2: Internet, Postorder, Telefonköp  

I andra steget kan man se att modellen fungerar för alla typer av distansköp, det vill säga köp 

via internet, postorder eller telefon. I alla dessa varianter av köp tas det även upp om kunden 

gör ett planerat köp eller ett impulsköp (Hjort 2010). Om det är ett planerat eller impulsivt 

köp kan ha påverkan på hur kunden agerar senare i processen. En studie av Ramanathan 

(2011) visar att produkter som är planerade eller dyrare, ofta inte returneras så länge de inte är 

felaktiga eftersom kunden har tänkt över sitt köp tidigare i processen och därför sällan ändrar 

sig. Kunder som gör impulsköp köper oftare billigare produkter och då kan fria returer vara 

ett viktigt värdeerbjudande för dem. Detta gör att de inte behöver lägga så mycket 

eftertänksamhet bakom ett köp då alternativet finns att kunna returnera produkten om de 

sedan ändrar sig (Oldenburger & Salvendy 2007).  

2.1.3 Steg 3: Köp  

Nästa steg i modellen handlar om själva köpet (Hjort 2010). Precis som tidigare nämnt kan 

det här variera beroende på företagets service i form av returpolicy då en generös returpolicy 

inbjuder till spontana köp (Oldenburger & Salvendy 2007). Köpbeslutet kan också påverkas 

av vad andra människor tycker om produkten (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Detta kan 

vara en anledning till att många företag låter sina kunder kommentera och recensera 

produkterna för att hjälpa andra kunder. Oldenburger och Salvendy (2007) skriver vidare att 

kunderna förväntar sig en hög grad av service även vid besök hos en webbutik trots att de inte 

personligen träffar en försäljare, och de förväntar sig att snabbt få svar på eventuella frågor. 

För att kunna ge snabba svar kan det vara fördelaktigt att använda sig av en onlinechatt där 

kunderna snabbt och smidigt kan nå företaget (Ramanathan 2011). Priset är något som ofta är 

avgörande för kunden eftersom det inte är ovanligt att det finns liknande eller samma 

produkter hos andra återförsäljare. Då kan företagen använda sig av fria returer av 

lågprisprodukter för att kunna hålla sig konkurrenskraftiga (Bonifield, Cole & Schultz 2008).  

2.1.4 Steg 4: Leverans  

Efter ett köp är genomfört ska varan levereras till kunden (Hjort 2010). I detta steg av 

modellen förväntar sig kunden att snabbt få sin order (Bertram & Chi 2017). Eftersom 

konkurrensen mellan olika företag på internet är stor, är det viktigt för många kunder att 

kunna få snabba leveranser. Om ett företag inte kan bemöta dessa krav kan kunden köpa sina 

varor någon annanstans (Lewis & Dart 2014). Genom att erbjuda kunderna snabba leveranser, 

spårbara paket, olika betalningsalternativ och en generös returpolicy, kan detta göra att 

kunderna upplever att riskerna blir mindre med att beställa varor online och att förtroendet 

ökar till företaget (Hjort & Lantz 2016).  
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2.1.5 Steg 5: Hämta eller inte hämta ut leveransen  

När varan levererats till ett ombud kan kunden välja att hämta ut eller inte hämta ut sitt paket. 

Väljer kunden att inte hämta ut paketet kommer det att skickas tillbaka till avsändaren och blir 

automatiskt en retur (Hjort 2010). Det finns flera anledningar till att en kund väljer att inte 

hämta ut sitt paket. Det kan bero på att de har glömt bort att det finns, eller att kunden kan 

hinna ångra sitt köp innan paketet leverats, vilket är vanligt när spontana köp görs 

(Oldenburger & Salvendy 2007). Det kan även bero på att kundens ekonomiska situation har 

förändrats sedan de gjorde sin beställning eller så kan kunden vara obekväm med de 

betalningsalternativ som finns. Den sista anledningen i modellen till att en kund väljer att inte 

hämta ut en beställning är att de är missnöjda på något sätt. Om paketet hämtas ut kan det 

bero på att de är nöjda med servicen och med betalningsalternativen, de har förmodligen 

också möjligheten att betala. Det betyder dock inte att kunden är nöjd med produkten. Singh, 

Yadav och Sahu (2016) skriver att en av osäkerheterna kring att beställa varor via e-handeln 

är att man inte kan känna och klämma på produkten innan köpet, vilket gör att fram tills man 

tagit hem och provat sina varor kan kunden inte veta om produkten motsvarar 

förväntningarna.  

2.1.6 Steg 6: Nöjd eller missnöjd med produkten   

När paketet väl är hämtat kan det vara så att kunden är nöjd eller missnöjd (Hjort 2010). 

Enligt Ekström, Ottosson och Parment (2017) beror detta oftast på vilka förväntningar kunden 

hade på produkten från början och om detta senare uppfylldes eller inte. Om gapet här 

emellan är stort, är chansen större att kunden blivit missnöjd. För att undvika detta missnöje 

bör företagen inte ge falska förhoppningar och löften som inte kan levereras till kunden (ibid). 

Ekström, Ottosson och Parment (2017) nämner vidare att det finns andra oväntade faktorer 

som kan göra att kunden ångrar sitt köp. Det kan till exempel handla om att ekonomin har 

förändrats, kunden kan ha fått andra oväntade utgifter, förlorat sitt jobb eller hittat samma 

produkt till ett bättre pris hos en konkurrent. Det kan även vara så att människor i kundens 

närhet har pratat illa om produkten efter att en beställning har gjorts. Detta missnöje som kan 

uppstå, kan även bero på priset, produkten eller servicen. Är kunden nöjd så returneras inte 

produkten utan kunden behåller den (ibid). Det finns en risk för kunden att beställa varor som 

till exempel kläder på nätet som kan variera i storlek, och i dessa fall är det vanligt att företag 

erbjuder fria returer för att minimera kundens upplevelse av risk och detta görs för att de ska 

beställa fler varor (Hjort, Lantz, Ericsson & Gattorna 2013). Trots att produkten är en stor 

anledning till att kunder returnerar, finns det en studie som visar på att de kunder som 

returnerar mycket produkter, ändå är lönsamma för företaget eftersom de köper och behåller 

en del produkter och att de sedan ofta återkommer till företaget (ibid). 

2.1.7 Steg 7: Möjlighet att returnera  

När kunden beslutat att de är missnöjda och inte vill ha produkten kvar, kan deras beslut att 

skicka produkten tillbaka variera. Är det besvärligt för kunden eller om det kostar extra att 

returnera kan kunden besluta att behålla produkten trots att de inte var nöjda (Hjort 2010). 

Detta kan göra att konsumenterna väljer att inte handla hos den hemsidan igen eftersom att de 

upplever att risken är för stor, och detta skadar i sin tur kundlojaliteten (Ramanathan 2010; 

Hjort et al. 2013). För att öka kundlojaliteten online är det även viktigt att det inte ska 

upplevas som krångligt för kunderna att returnera varorna. Att kunderna själva kan spåra sin 

order för att ta reda på vart varorna befinner sig är också av stor vikt och kan leda till ökad 

kundlojalitet (Ramanathan 2011).  
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2.1.8 Steg 8: Behålla eller returnera  

Det sista steget i modellen handlar om kunden gör en retur eller behåller produkten. Att 

behålla varan kan visa på att kunden är nöjd eller att det är för besvärligt och kostsamt att 

returnera (Hjort 2010). Enligt Hjort (2013) är det viktigt för företagen att veta anledningarna 

till varför kunderna returnerar sina varor trots att företagens returhantering är effektiv. Return 

management (RM) är en strategi där ett företag jobbar aktivt med att motverka e-handels 

returer. Detta är en viktig logistisk process inom e-handel, då många väljer att se returer som 

en konkurrensfördel. Fria returer kan vara ett sätt för företag att locka till sig nya kunder och 

ett sätt att skapa ett bättre serviceerbjudande via e-handeln. Denna strategi att locka nya 

kunder på, är dock beroende av att kunderna läser igenom företagets returpolicy innan de gör 

ett köp via hemsidan (Hjort 2010). 

 

Om kunderna väljer att göra en retur är det enligt Saarijärvi, Sutinen och Harris (2017) viktigt 

att de snabbt får information om när exakt deras pengar ska komma tillbaka på kontot. Om 

denna process även går snabbt, kan kundlojaliteten öka avsevärt. Nöjda kunder kan sprida ett 

gott rykte om företaget och kan därmed rekommendera det till andra människor i deras närhet. 

Risken är mindre att kunder som är nöjda och har en stark relation till företaget, byter 

inköpsställe till en konkurrent. Att ta vara på kundernas åsikter och feedback är av stor vikt 

för företagen och kan användas för att stå ut i mängden och samtidigt ett sätt att visa att man 

bryr sig om sina kunder (Oldenburger & Salvendy 2007). Ekström, Ottosson och Parment 

(2017) nämner också att kundlojalitet kan bidra till ett starkare varumärke, bättre lönsamhet 

och mer stabila intäkter.  

2.2 Tillämpning av teoretisk modell  

Tillämpningen av modellen Consumer Behaviour Characteristics för studien baseras på den 

sista delen av köpprocessen för onlineköp vilken har lyfts ur och illustrerats i figur 2. I denna 

del av modellen visas vad som sker under köp och efter en beställning av en vara har gjorts. 

Vad modellen saknar och som inte beskrivits av Hjort (2010) är miljöaspekten av returer. 

Ekström, Ottosson och Parment (2017) skriver om studier som tyder på att kunden i sitt 

köpbeslut kan ta hänsyn till miljön, men detta sker på samma villkor som de tar hänsyn till 

andra aspekter som pris, tillgänglighet, design och kvalitet. Om dessa andra aspekter värderas 

högre av kunden, kan det vara så att de i slutändan väljer att inte göra det valet som är bättre 

för miljön. 

 

Modellen visar inte på om information om returers miljöpåverkan kan förändra eller påverka 

processen och konsumenternas beteende. Därför har analysmodellen (fig 2) modifierats och 

miljöaspekten har lagts till i flera steg av modellen. Vikten av miljöaspekten är stor eftersom 

transporterna enligt Bertram och Chi (2017) har ökat kraftigt och kunderna förväntar sig 

snabba leveranser. Denna stora mängd transporter medför problem enligt Macharis et al. 

(2014) i form av utsläpp av koldioxid och stor användning av fossila bränslen som inte kan 

fortsätta i den takt det gör idag. Bertram och Chi (2017) beskriver hur företag använder sig av 

snygga förpackningar för att skapa kundnöjdhet men att det i liten utsträckning erbjuds 

miljövänliga förpackningar i till exempel återvunnet material. De skriver också att kunderna 

uppskattar att få förpackningar som är återvinningsbara och kan tycka att det är dåligt med för 

stora förpackningar eftersom de inte vill känna sig skyldiga till att påverka miljön negativt. 

Detta är anledningen till att förpackningar har lagts till som en miljöaspekt i modellen (fig 2).  

 

Modellen kommer att användas i analysen av det empiriska materialet för att kunna placera in 

olika faktorer och information som respondenterna presenterar, då de beskriver hur och på 
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vilket sätt de resonerar kring returer och returers miljöpåverkan under köpprocessens gång. 

När vi analyserar resultatet från intervjuerna kommer vi att titta på hur resultatet kopplar till 

de olika stegen i modellen för att få en fördjupad och mer detaljerad förståelse av hur 

konsumentens köpprocess online kan se ut och hur de resonerar kring returer.  

 

Vi har arbetat utifrån tre teman som vår analys baseras på. Det första är “Köpbeteende online” 

som hamnar under den första delen i modellen och som innefattar de tankar och känslor som 

leder till ett köpbeslut. Det andra temat är “Returer online” som finns i slutet av modellen och 

det handlar om returprocessen och de olika orsakerna som kan göra att konsumenterna väljer 

att returnera samt vad det är som leder till ett visst köp- och returbeteende. Sista temat är 

“Miljö” vilket innebär transporter, leveranser och förpackningar. Detta tema återkommer på 

flera ställen i modellen som till exempel i köpbeslutet, leverans, nöjd eller missnöjd och 

behålla eller returnera. De rutor i modellen som är markerade med grön färg är de rutor där 

miljöaspekter kan komma in i kundens köpbeslut och där företagen kan informera om 

miljökonsekvenser så att kunden kan ta ett aktivt beslut. De nya punkterna under varje rubrik i 

de gröna rutorna har vi strukit under för att visa vilka aspekter som är nya.  

 

 
 

 Fig 2. Egen analysmodell av författarna baserad på modellen Consumer Behaviour 

Characteristics (Hjort 2010) 
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3. Metod 

 

I detta kapitel kommer vi att beskriva varför intervjuer har valts som en passande metod, hur 

det uppfyller studiens syfte och frågeställningar samt hur dessa har genomförts. Etiska 

aspekter förklaras och en metodreflektion presenteras vilken tar hänsyn till begränsningar i 

studien och studiens val av metod.

 

3.1 Val av metod 

Målet med studien har varit att försöka få en förståelse för hur kunder resonerar under 

köpprocessen vid köp av kläder online i relation till returer och returers miljöpåverkan. Detta 

för att förhoppningsvis kunna bidra med information om kunders köpbeteende online, vilket 

kan användas av e-handelsföretag inom modeindustrin för att minska antalet returer mot en 

mer hållbar e-handel. För att uppfylla studiens syfte behövde vi använda både sekundära 

källor i form av data som tidigare samlats in i ett annat syfte vilket representeras av tidigare 

forskning och teori, samt primärdata som är vårt egna empiriska material. Vi har gjort en 

kvalitativ studie eftersom detta är lämpligt i relation till studiens syfte och frågeställningar 

vilka går ut på att försöka förstå varför och på vilket sätt någonting sker, en metod som 

rekommenderas för denna typ av studie av Christensen, Engdal, Grääs och Haglund (2016). 

Studiens resultat baseras på tio semistrukturerade intervjuer av kunder som är vana vid att 

handla online. Därefter har datan från intervjuerna analyserats och ställts i relation till 

studiens teoretiska referensram som är baserad på modellen Consumer Behaviour 

Characteristics av Hjort (2010). Studien har därför en deduktiv ansats vilket enligt Bryman 

och Bell (2017) innebär att en studie utgår ifrån etablerade teorier och modeller. Dock har 

endast delar av modellen använts och modifierats för att kunna användas för att analysera det 

empiriska materialet. Resultatet av studien som kan ses som information och kunskap om hur 

kunder resonerar kommer förhoppningsvis att kunna användas av e-handelsföretag framöver, 

därför har studien även en induktiv prägel. 

3.2 Intervjuer 

Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts. Semistruktrerade intervjuer innebär att 

intervjuerna är uppdelade i olika teman som följs av den som intervjuar och det finns 

möjlighet att ställa följdfrågor, vilket har medfört mer detaljerade beskrivningar och svar från 

respondenterna, något som Christensen et al. (2016) rekommenderar för denna typ av 

kvalitativ studie. Vi gjorde en intervjuguide innan vi startade undersökningen där vi delade in 

frågeställningarna i tre olika teman se (Bilaga 1). Dessa teman är Köpbeteende online, Returer 

online och Miljö som innebär leveranser, transporter och förpackningar. Detta gjorde vi för att 

ha en tydlig plan att utgå ifrån och för att alla intervjuer skulle ha samma grundfrågor. Det 

hjälpte oss också genom att vi behöll ett fokus på det vi faktiskt ville undersöka under 

intervjuerna. Bryman och Bell (2017) skriver att semistukturerade intervjuer är den vanligaste 

intervjuformen vid kvalitativa intervjuer, eftersom de ger möjlighet till uppföljning och 

detaljerade beskrivningar för att få en uppfattning om respondenternas synsätt. I en kvalitativ 

intervju kan det vara fördelaktigt att låta intervjun gå i olika riktningar för att respondenten 

ska kunna diskutera det som denne tycker är intressant (ibid). Detta är en anledning till att vi 

valde att göra intervjuerna semistukturerade, eftersom det då fanns möjlighet för 

respondenterna att fokusera på sådant som de tyckte var av stor vikt samtidigt som vi hade ett 
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manus att förhålla oss till. Intervjuguiden fyllde en viktig funktion då vi hade vissa frågor som 

alla respondenter behövde svara på och det gjorde också att vi inte kom allt för långt bort från 

ämnet.  

 

Till skillnad från en kvantitativ studie som Bryman och Bell (2017) beskriver som en metod 

där värden och data går att kvantifiera, har denna studie gått mer på djupet i enstaka personers 

upplevelser. En annan anledning till att det är effektivt att utföra intervjuer som en kvalitativ 

metod är att det är mer tidseffektivt och enklare att administrera och koordinera än en enkät 

(Christensen et al. 2016).  

3.2.1 Genomförande av intervjuerna 

Intervjufrågorna utformades noga för att undvika dubbla frågor som eventuellt kunde förvirra 

respondenterna samt för att undvika ja och nej svar. Detta för att låta respondenterna utveckla 

sina resonemang kring varje frågeställning. Alla intervjuer skedde personligen med varje 

respondent och spelades in genom våra mobiltelefoner. Detta för att vi sedan skulle kunna 

göra en exakt transkribering av det insamlade materialet. Transkriberingarna blev tillsammans 

cirka 70 sidor som sedan användes för att skriva ihop resultatet. Varje intervju tog cirka 30 

minuter att genomföra och intervjuerna utfördes i olika miljöer beroende på vad som passade 

respondenterna bäst. Vissa av intervjuerna genomfördes på olika caféer runt om i 

Göteborgsområdet och några i respondenternas egna hem. Varje intervju inleddes med att vi 

förklarade vårt syfte med studien och varför den genomförs. Vi förklarade även noga för 

respondenterna att de kommer vara anonyma i studien och att de istället kommer tilldelas 

andra fiktiva namn. Efter varje intervju blev alla respondenterna tillfrågade om de ville lägga 

till något eller om de hade några frågor. Vi informerade också om att vi kommer att skicka 

resultatet till varje deltagare för ett godkännande, för att se att vi hade tolkat deras svar rätt. Vi 

begränsade oss till att göra tio intervjuer på grund av den tidsbegränsning som vi hade på 

cirka tio veckor. Samtliga tio intervjuer genomfördes under vecka 17, det vill säga mellan den 

23 och 29 april 2018. Respondenterna kontaktades via telefon och vid första kontakten blev 

de tillfrågade om deras köpbeteende online för att vi skulle kunna vara säkra på att de hade 

relevant information att bidra med till vår studie. Vid detta tillfälle bokades även tid och plats 

för intervjuerna om de ville delta.  

 
Vi utförde två testintervjuer innan vi påbörjade den riktiga insamlingen. Detta för att testa att 

vår intervjuguide fungerade bra och för att se att respondenterna uppfattade frågorna så som 

vi utgick från när vi skrev dem. Vi utförde två testintervjuer även för att kunna se vilka 

sidospår vi lätt kunde komma in på och för att se om vi hade missat ett viktigt tema i 

undersökningen. Vi ville också se om svaren som gavs hade en tydlig koppling till vårt syfte. 

Båda testintervjuerna tog cirka 30 minuter vardera och utfördes på två personer i vår närhet 

som var lätta att boka tid med och träffa personligen. Efter testintervjuerna reflekterade vi 

tillsammans över hur frågorna fungerade, hur långa intervjuerna blev och gjorde sedan en 

mindre förändring i intervjuguiden.   

3.3 Urval  

Ett bedömningsurval gjordes, vilket enligt Christensen et al. (2016) innebär att personer väljs 

ut som anses ha mycket meningsfull information att bidra med till studien. Eftersom 

undersökningen genomfördes på ett begränsat antal respondenter skedde urvalet strategiskt 

som Christensen et al. (2016) beskriver som att en individuell bedömning genomförs där man 

ser till vilka som vore relevanta för undersökningen. Vi arbetade efter metoden 
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bekvämlighetsurval, vilket betyder att vi valde ut de personer som hade möjlighet att delta 

efter att de blev tillfrågade. Vi bestämde att vi inte skulle intervjua personer som går på 

Högskolan i Borås och som redan kunde vara insatta i ämnet. De tillfrågade var istället 

personer som befann sig i vår närhet och som var lätta att få kontakt med och träffa. Detta för 

att kunna utföra intervjuerna personligen. Konsumenter inom åldersgruppen 18-50 blev 

tillfrågade se (Bilaga 2). Enligt Svensk handel (2017) har denna åldersgrupp en stor köpkraft 

inom e-handeln och är en åldersgrupp som är vana vid att använda internet och att söka online 

efter det de behöver. Personer över 50 handlar inte lika ofta via nätet (ibid) och därmed 

uteslöts respondenter över 50 från studien. Alla respondenter som deltog i studien har olika 

bakgrund, yrken och erfarenheter.  

3.4 Analys  

När man ska analysera en kvalitativ studie kännetecknas detta av att empirin fokuserar på 

helheten och det undersökta sammanhanget framför delarna eller de specifika orden 

(Christensen et al. 2016). Detta innebär att man måste ta hänsyn till sammanhanget istället för 

vissa ord eftersom det inte är orden i sig som intresserar utan istället ordens innebörd och 

mening som spelar en större roll. Enligt Christensen et al. (2016) kan insamlingen och 

analysen av data ske samtidigt vilket kallas för att den kvalitativa analysen är processuell. Vår 

analysprocess bestod av att vi kodade av den insamlade empirin och bröt ner materialet för att 

sedan kunna söka efter nyckelmeningar och nyckelord som beskrev och förklarade själva 

innehållet mer generellt. Vi gick tillsammans igenom varje fråga var för sig och jämförde 

svaren. Därefter letade vi efter samband och ord som upprepade sig i intervjuerna, och vi 

fokuserade på att inte enbart fastna på specifika ord. Eftersom vi frågade om problem som 

kunderna upplever i samband med e-handelsköp av kläder och hur kunderna anser att returer 

kan minskas, letade vi efter problem och ord som upprepade sig för att se om det fanns en 

tydlig koppling och en gemensam bild av problemen och lösningarna mellan intervjuerna. 

Eftersom det handlar om den individuella upplevelsen, tittade vi också på de åsikter och 

tankar som skilde sig mycket och reflekterade över hur dessa hade relevans och betydelse. Vi 

har tittat på materialet genom den teoretiska modell som modifierats och presenterats i 

tidigare kapitel. För att vara säkra på att vi tog med det viktigaste i alla intervjuer, försökte vi 

koppla svaren mot vårt syfte och frågeställningar för att fokuset i studien inte skulle skifta. 

Efter att resultatkapitlet var skrivet, gick vi igenom varje transkribering igen för att se att vi 

inte missat något viktigt. 

3.5 Etik  

Alla respondenter i studien är anonyma och i intervjuerna förekommer därmed ingen 

personlig information som kan göra att deltagarna kan identifieras. Att anonymisera 

respondenter i studier rekommenderas av Bryman och Bell (2017) för att skydda 

respondenternas integritet. Varje deltagare har fått ett fiktivt namn som inte kan 

sammankopplas med den riktiga identiteten. Dessa namn har sedan använts när vi presenterat 

resultatet av intervjuerna i kapitel fyra. Respondenterna hade möjlighet att avbryta sitt 

deltagande under processen om de så önskade. Innan intervjuerna började förklarade vi vad 

syftet med studien var och hur studien var upplagd. Detta gjorde vi för att vi inte trodde att 

den informationen skulle påverka resultatet på ett märkbart sätt. Bryman och Bell (2017) 

beskriver vikten av att informera och inte vilseleda sina respondenter eftersom det finns 

många sätt som respondenter kan komma till skada eller uppleva obehag vid en studie, till 

exempel vid personliga frågor som kan vara känsliga. Av den anledningen hade 

respondenterna därför möjlighet att avstå från att svara på frågor som de upplevde som för 
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personliga eller som de av någon annan anledning inte ville svara på. Detta var av största vikt 

eftersom frågor om hur en konsument handlar med hänsyn till miljön, kan göra att de får 

dåligt samvete eller känner sig obekväma. Inga dolda observationer utfördes och det 

insamlade materialet som användes i rapporten skickades till deltagarna för ett godkännande 

för att vara säkra på att det inte förekommer någon brist på samtycke.  

3.6 Metodreflektion 

En fördel med metoden intervjuer är att de ger en möjlighet att ställa följdfrågor och öppnar 

upp för att respondenten kan berätta historier om sina egna upplevelser. Vid intervjuer till 

skillnad från enkätundersökningar, finns det dock en risk att respondentens svar påverkas av 

kroppsspråk och tonfall hos intervjuaren (Christensen et al. 2016). Därför försökte vi ha ett 

neutralt, uppmuntrande tonfall och avslappnat kroppsspråk. Detta i hopp om att det kunde 

smitta av sig på respondenterna och kunde göra att de kände sig mer bekväma under 

intervjun. Eftersom alla deltagare är personer som på något sätt finns i vår närhet, finns det 

anledning att tro att detta kan ha haft en påverkan på resultatet när respondenterna blir 

intervjuade av någon de känner till sedan innan. Vår förhoppning är att denna påverkan har 

varit positiv eftersom respondenterna upplevdes som både avslappnade och bekväma vid 

intervjutillfället, och då kanske gett oss mer utförliga och ärliga svar. Risken finns dock att 

deltagarna inte gett helt ärliga svar eftersom de kan vilja framstå som mer engagerade i till 

exempel miljöfrågan när de pratar med någon de känner.   

 

En alternativ metod till denna studie hade varit att genomföra ett antal fokusgruppsintervjuer. 

Till skillnad från en fokusgrupp ger personliga intervjuer dock en större möjlighet för 

respondenten att berätta och ge utförliga svar utan att bli påverkade av andra deltagare. Det 

finns enligt Bryman och Bell (2017) en begränsning i fokusgrupper där respondenter tenderar 

att hålla med varandra eller hålla tillbaka tankar och åsikter på grund av gruppdynamiken. Av 

denna anledning samt att fokus för metodvalet har varit att undersöka de personliga 

resonemangen, valdes personliga intervjuer för denna studie över fokusgrupper. 

3.6.1 Reliabilitet och Validitet  

För att uppnå validitet efter insamlingen av det empiriska materialet, gjordes en transkribering 

av respondentens svar och sedan gjordes en respondentvalidering. Enligt Bryman och Bell 

(2017) är respondentvalidering bra för att respondenten själv kan se över tolkningen och göra 

en bedömning av den i syftet att minimera risken för missuppfattning och orättvisa tolkningar. 

För att reliabiliteten skulle bli så bra som möjligt gjorde vi i samband med datainsamlingen 

täta beskrivningar av miljön och situationerna under vilket intervjuerna skedde, för att det 

skulle gå att återskapa samma förhållanden och göra studien överförbar. 

 

Något som kan ses som en begränsning med studien är att den endast utfördes på ett mindre 

antal personer och det ger en fördjupad bild av varje individ, men inte nödvändigtvis om 

målgruppen som helhet. Studien har gett en bild av hur individer upplever situationer som 

uppstår vid e-handel men den ger inte en representativ bild av hur alla kunder resonerar kring 

returer och returers miljöpåverkan. Den bemötte inte heller alla de andra problem som kan 

upplevas vid inköp av modevaror på internet och kan därför inte ge en bild av alla de faktorer 

som kunde ha en påverkan på den totala köpupplevelsen. Sammanfattningsvis är vår studie 

inte generaliserbar för en hel population men den bidrar ändå med användbar information om 

hur kunderna önskar att företagen bör arbeta för att kunna minska sina returer. Eftersom att 
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det är av största vikt att arbeta med kundnöjdhet för att uppnå en viss lönsamhet är studien 

fortfarande relevant. 
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4. Resultat 

 
I detta kapitel presenteras undersökningen och resultatet av de intervjuer vi utfört. Resultatet 

presenteras under tre huvudteman som är Köpbeteende online, Returer online och Miljö i 

form av leveranser, transporter och förpackningar.  

 

4.1 Köpbeteende online 

Att göra sina inköp av kläder online snarare än i fysisk butik verkar vara vanligt 

förekommande. Sex av respondenterna angav att de handlar mer via e-handeln än i fysisk 

butik totalt sett. Jenny och Johanna berättade att de hellre handlar varor i fysisk butik men på 

grund av det bristande utbudet i närområdet, handlade de hellre sina kläder online. Anna hade 

en annan åsikt, hon tyckte att fördelarna med att handla i butik inte vägde upp för den 

bekvämlighet som internet erbjuder, genom att det finns ett bredare utbud av varor på samma 

hemsidor. Därför behöver hon inte lägga ner tid på att gå mellan olika butiker och det är också 

därför som hon gillar att handla via e-handeln, trots att hon har många butiker nära sitt hem. 

Intervjuerna visade därmed att bekvämlighet är en viktig anledning till att många väljer att 

handla via e-handeln istället för att gå till en fysisk butik. Karin upplevde att samhället idag 

har förändrats och blivit allt stressigare vilket innebär att konsumenter inte alltid har tid till att 

gå och handla i fysiska butiker:  
 

“Förr var man ju tvungen att gå ut i affärer det är man inte längre. Stressen har ökat i 

samhället och folk orkar helt enkelt inte” (Karin).  

4.2 Returer online 

När det gäller regler kring returer hos de olika e-handelsföretagen, tittar åtta av 

respondenterna på vad som gäller innan ett köp genomförs. Anna brukar titta på reglerna när 

hon gör ett köp från en ny butik men oftast gör hon sina inköp från samma ställe eftersom hon 

vet att det är smidigt och att det fungerar. Jenny har en annan taktik och tittar inte alls på 

reglerna. Istället köper hon billigare varor för att inte känna behovet av att returnera även om 

plagget inte passade. Samtliga respondenter tycker att det är mycket viktigt att e-

handelsföretagen erbjuder antingen fri frakt eller fri retur. Flera berättade att det kan vara helt 

avgörande för om de väljer att handla eller inte.  

 

“Jag tycker att det är viktigt. Står jag och väljer mellan två sidor och den ena har gratis och 

den andra inte så väljer jag alltid den som erbjuder gratis” (Lena).  

 

Lisa berättade även att om ett e-handelsföretag inte erbjuder fri frakt och fria returer går hon 

istället och handlar varan i en fysisk butik. Två av respondenterna tyckte att det var 

acceptabelt att betala för frakten men menade samtidigt på att det då inte ska tillkomma någon 

ytterligare kostnad för returen. Johanna tycker att returkostnaden i sådana fall ska ingå i 

fraktavgiften medans Anna tycker att företagen ska hjälpa kunden att ta tillbaka de produkter 

som inte kan användas. Om företagen tar betalt för frakt och retur kände sig flera av 

respondenterna avskräckta från att handla. Flera av respondenterna berättade dock att om det 

är en vara som de verkligen vill ha kan de ändå tänka sig att betala för det i enstaka fall. Anna 

berättade att det är viktigt för henne när hon köper kläder att returen är gratis för att hon inte 

räknar med att kunna använda allt hon beställer. Karin sa även att om företagen erbjuder fri 
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frakt och fria returer beställer hon mer varor än om det hade funnits en kostnad för detta, och 

att hon även handlar oftare av det företaget som erbjuder detta gratis.  

 

“I och med att det är lätt att returnera har jag räknat med att jag kan ta några fler och 

returnera någon” (Anna).  

 

Hur ofta respondenterna returnerar varierar. Anna och Lena berättade att de returnerar nästan 

varje gång. Lena upplever att hon returnerar hälften av allt hon beställer och i perioder lämnar 

hon tillbaka kläder hela tiden. Anna sa att hon trodde att hon returnerar nästan varje gång hon 

gör en beställning. Samtidigt berättade de flesta att de returnerar mer sällan men att det ändå 

händer ibland. Jenny vill hellre försöka använda plaggen även om de inte sitter perfekt och 

passar de verkligen inte väljer hon hellre att ge bort dem till någon annan som passar bättre i 

dem än att behöva returnera.  

4.2.1 Returorsaker  

Fyra respondenter berättade att de beställer samma plagg i flera storlekar för att kunna prova 

och sedan returnera den storlek som inte passar. De vet alltså redan innan varorna levererats, 

att de inte kommer att behålla hela ordern. Vissa har satt detta i system och gör det nästan 

varje gång, de berättade att anledningen till detta är att det är så smidigt med fri frakt och fria 

returer. Andra sa att det har hänt någon gång att de beställt flera storlekar när det varit ett 

plagg de verkligen ville ha men att det inte händer så ofta.  

“Ja det händer väldigt ofta. Gjorde det nyss på H&M där jag beställde två blusar och 

skickade tillbaka den ena. Annars får man vänta på ett nytt paket och skicka tillbaka det 

andra emellan” (Lena). 

Sex av respondenterna uppgav att den vanligaste anledningen till att de returnerar sina plagg 

är att storleken inte passar som de trodde. Fyra personer berättade att det alltid är problem 

med passformen. Vissa upplevde dessutom problem med både passform och storlek vid olika 

tillfällen. Det kom även upp att det händer att både material och färg inte motsvarar de 

förväntningar som respondenterna fått utifrån bilderna på hemsidan.  

 

“Ibland får man en uppfattning om materialet men det stämmer nästan aldrig. Jag tycker att 

företagen borde ha ett stort förstoringsglas på bilderna så att man kan se materialet lite 

närmare. Jag kan ju ingenting om olika material så därför är det svårare för mig. Vissa saker 

tror man ska vara stretchiga men så är det ett jättehårt tyg istället eller tvärtom” (Alicia). 

Två av respondenterna upplevde även att de fått hem en vara som inte haft den färg som de 

trodde att den skulle ha. Dessutom berättade sex respondenter att de någon gång fått 

hemskickat en trasig vara eller att de fått en annan storlek än vad de beställde. Tre av dessa 

berättade även att företagen i samband med detta varit väldigt hjälpsamma och snabbt tagit 

hand om ärendet utan extra kostnad. Därför blev de inte heller avskräckta från att handla där 

igen. 

De flesta angav att de alltid returnerar de produkter som de är missnöjda med. Däremot var 

det tre av respondenterna som ibland behåller produkterna trots missnöje. Samtliga berättade 

att det är krångligt att returnera, och om det är billigare produkter sa Jenny och Marcus att det 

inte var värt besväret.  

“För det första så skickar många inte med en returförpackning det får man köpa själv. 

Många företag skickar i genomskinliga påsar bara som lätt går sönder. Man förstår inte 
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retursedeln heller den är otydlig tycker jag. Många har inte en sådan klisterlapp som bara 

enkelt går att sätta på. Har även upplevt att man måste skriva ut vissa retursedlar själv och 

då har jag struntat i det helt enkelt. Det känns som många gör det medvetet” (Alicia). 

När respondenterna fick frågan om vad de saknade för information för att inte behöva 

returnera, svarade flera att det skulle vara lättare att veta hur plagget sitter om man fick se det 

på olika personer med olika kroppsform för att få en bättre uppfattning om hur det sitter på en 

själv. Flera av respondenterna önskade även att företagen borde visa mer tydliga bilder och 

videoklipp på modellerna i mer naturliga miljöer. Flera uppgav också att det alltid borde 

finnas bilder både på produkten på en modell och utan, vilket många inte erbjuder idag. En 

deltagare gav ett förslag och sa att företagen borde använda sig av en 3D teknik där man som 

konsument själv kan ställa in både ljus och bakgrundsmiljö. Alicia sa att hon tycker att alla 

bilder är väldigt retuscherade och att modellerna alltid står i onaturliga ställningar, vilket gör 

att det är svårt att få en verklig uppfattning om plagget i fråga. Flera respondenter uppgav 

även att de inte hittar några storlekstabeller i anslutning till de produkter som de är 

intresserade av. De tabeller som väl finns upplever många som både svåra och krångliga att 

förstå.  

Det var även några av deltagarna som ville att alla företag skulle erbjuda funktionen att kunna 

recensera produkterna så att konsumenterna själva kan hjälpa varandra i sina köpbeslut. De 

upplevde att detta hade gjort att man som konsument litat mer på att företagen vill sina 

kunders bästa. De visar då mer transparens utåt genom att de vågar vara öppna med sina 

produkters egenskaper oavsett om det är positiva eller negativa omdömen. Några av 

respondenterna önskade även att företagen borde ha öppet sin kundtjänst längre på kvällarna 

när alla andra har slutat sina jobb. Detta för att få snabbare svar och för att kunna bli säkrare 

på sina köpbeslut för att slippa returnera. Alicia nämnde att många företag inte svarar på flera 

dagar om hon till exempel har skickat ett mejl och hon upplevde det som att det är många som 

använder sig av ett frågeformulär som tar väldigt lång tid att fylla i, och att detta upplevs som 

jobbigt. Flera sa även att de hade returnerat mindre om de hade gjort mindre impulsköp som 

inte var speciellt genomtänkta, alternativt att de hade handlat eller provat plagget i en fysisk 

butik innan beställning.  

“Det har varit någon jacka som jag såg och det var bra tydliga foton på hur den såg ut men 

det var såna fickor som var fusk och det syntes inte på bilden och det stod ingenstans så en 

sån grej, asså att man kompletterar med en text om sådana detaljer skulle jag uppskatta” 

(Maja). 

Marcus tycker att det även borde finnas mer beskrivningar om hur plagget känns mot huden 

för ibland kan detta skilja sig eftersom det är olika material på in och utsidan. Anna tyckte 

däremot att det gick bra att få en uppfattning av materialet eftersom hon har bra koll på hur de 

olika materialen känns, trots denna kunskap tyckte hon att det ibland var svårt att veta om det 

var stretchigt eller inte.  Karin önskar att företagen borde skriva ut rekommendationer om 

storlekarna, till exempel “det här plagget är litet i storlek, vi rekommenderar därför att du går 

upp en storlek än vad du normalt brukar ta”. Lisa önskar mer beskrivningar om hur 

genomskinligt ett material är och om plagget är tänkt att vara “oversize” eller mer tight mot 

kroppen. Flera av respondenterna tyckte också att det är bra när det finns information om 

vilken storlek modellen på bilderna har och att detta kunde kompletteras med plaggets mått i 

de olika storlekarna. 
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4.3 Miljö  

Några av respondenterna berättade att de är medvetna om att det inte är bra för miljön att 

handla via nätet, men att detta inte är något de tänker på när de väl ska göra sina inköp. 

Majoriteten av respondenterna tänkte inte alls på miljön. Jenny sa att hon tänker på miljön när 

hon handlar begagnat eftersom att det är bättre för miljön, men annars var det inget hon 

funderade på. Alicia berättade att hon inte alls är insatt i miljöfrågor och upplevde att den 

informationen som finns ofta är motsägelsefull. Hon upplever att det kommer ut vissa artiklar 

som säger att ett material är dåligt för miljön, medans det samtidigt kommer ut en annan 

artikel som säger tvärtemot och att detta gör det svårt att veta vad man som konsument ska 

lita på. Respondenterna fick frågan om vad de själva tror är bäst för miljön, att handla via 

fysiska butiker, e-handel eller om det inte är någon skillnad mellan dessa två. De flesta trodde 

att det jämnar ut sig och att det inte är någon skillnad medans fyra av respondenterna antog att 

det är bättre för miljön att handla i en fysisk butik. Ingen av deltagarna trodde att e-handel är 

det bästa alternativet, vilket kan tyda på en viss medvetenhet om hur returer, transporter och 

leveranser påverkar miljön.   

 

“Att handla i fysisk butik känns som att det skulle kunna vara mer miljövänligt eller att det 

åtminstone går att göra mer miljövänligt såvida lager och produktion ligger inom rimliga 

avstånd. Jag tänker att just returer och liknande gör att det blir sämre för miljön i längden 

och att det dessutom skickas över hela världen för minsta lilla vara.” (Johanna).  

 

Jenny sa att hon trodde att det är bättre att handla i fysisk butik eftersom man då har möjlighet 

att prova plaggen istället och inte behöver returnera så mycket. Hon trodde också att kunderna 

kanske köper fler plagg via e-handeln eftersom de måste gissa vad som passar, och att 

mängden plagg man köper är negativt för miljön.  

4.3.1 Transporter och leveranser  

Eftersom returer har en negativ påverkan på miljön fick respondenterna frågan om detta är 

något de tänker på i samband med att de själva behöver en göra en retur. Johanna berättade att 

det är något hon tänker mycket på och att hon helst vill undvika returer. Om hon beställer 

många plagg från nätet som inte passar, berättade hon även att hon då skulle börja fundera på 

om onlineshopping verkligen är något för henne. Resterande sa att om de behöver göra en 

retur är miljö inte något de tar hänsyn till. Några sa även att de bara vill ha sina pengar 

tillbaka så snabbt som möjligt.  

 

“Nej. Jag är inte så insatt i hur returer påverkar miljön men hade jag fått mer information om 

detta så kanske jag hade tänkt på det mer” (Marcus). 

 

Respondenterna fick svara på frågan om hur snabbt de förväntar sig att en vara ska levereras 

från det att de lagt en beställning. De fick också svara på vad som är en snabb respektive 

långsam leverans enligt dem själva. Majoriteten av respondenterna angav att de förväntar sig 

att få sina varor inom en vecka och att en längre leverans än så är långsamt. De berättade 

också att om varorna levereras snabbare än en vecka, är detta något som uppskattas och ses 

som ett extra plus. Maja sa att hon kan acceptera en längre leverans så länge det tydligt 

angivits vid beställningstillfället och om det sedan anländer inom den tiden som företaget 

informerat om.  

 

Många företag erbjuder idag en snabbare leverans mot en extra kostnad. Detta var det dock 

bara två av respondenterna som hade använt sig av. Många tyckte istället att det var onödigt 
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och Johanna berättade att hon brukar se till att hon beställer produkten i tid om hon ska ha det 

till något speciellt tillfälle. Anna och Maja hade en annan åsikt. De hade båda betalat extra för 

snabbare frakt vid något enstaka tillfälle. Båda tyckte att det var praktiskt när det var en 

produkt som behövdes till ett speciellt tillfälle och de inte varit ute i god tid.  

 

“Jag tycker det är ett bra alternativ när det finns möjligheten för då kan man mer slappna av, 

det kan vara perfekta presenten som man hittat i sista minuten och då är det ju kul att kunna 

ge den i tid så jag uppskattar när det alternativet finns.” (Maja). 

Flera av respondenterna berättade även att de är lite medvetna om hur leveranserna påverkar 

miljön och att snabbare leveranser inte är ett bra alternativ ur miljösynpunkt. Dock var detta 

ingenting som förändrade deras köpbeteende när de väl handlar.  

På frågan om de skulle kunna betala extra för att få varorna levererade till dörren, sa 

majoriteten att de inte vill det eftersom de ändå inte är hemma på dagarna när leveransen sker. 

Det är bekvämare att hämta paketet hos ombudet enligt deltagarna eftersom det ofta ligger i 

anslutning till mataffären eller nära hemmet. Några av respondenterna tycker att det är viktigt 

att själva kunna välja vilket ombud varorna levereras till. Marcus önskade att han kunde välja 

att paketen kunde levereras närmare hans arbete, istället för att behöva åka till ett postombud 

som ligger längre bort. Han hade då kunnat hämta ut paketet på lunchen vilket både hade gjort 

det smidigare och sparat tid. Maja som bor på två olika adresser sa att det var mycket viktigt 

att kunna välja att få det till den adress hon befinner sig på för tillfället, och att det inte alltid 

fungerat så bra som hon önskat.  

4.3.2 Förpackningar 

När det kommer till förpackningar tyckte majoriteten att det inte är så viktigt men många 

berättade samtidigt att det kan vara kul med en snyggare förpackning om det är en lite dyrare 

produkt. Nathalie sa att så länge man ser vart den kommer från och att den är hel, är det inte 

så viktigt hur den ser ut eftersom att det ändå är innehållet man vill åt. Tre av respondenterna 

berättade att de bara kastar förpackningen rakt ner i soporna och inte bryr sig mer om den. 

Alicia hade däremot en annan idé. Hon tycker att företagen bör satsa på finare förpackningar 

som konsumenterna istället kan spara som en finare förvaringslåda eller som kan användas till 

att slå in presenter i. På så sätt kan förpackningarna återanvändas istället för att de ska slängas 

rakt ner i soporna. De respondenter som önskade en snyggare förpackning var ändå medvetna 

om att dessa önskemål kräver en större resursåtgång i form av mer papper, hårdare kartong 

och mer plast som påverkar miljön negativt. 

 

På frågan om de kunde tänka sig att betala extra för att få produkterna i en miljövänligare 

förpackning, svarade majoriteten att de eventuellt hade kunnat tänka sig att betala en liten 

extra summa för detta. Däremot sa Marcus att detta är någonting som företagen själva borde 

stå för och på detta sätt visa att de är miljömedvetna och att de tar ett större ansvar. Lisa och 

Jenny berättade att de inte skulle kunna tänka sig att betala extra på grund av ekonomiska skäl 

eftersom de är studenter för tillfället. Anna sa att hon upplever att varorna ofta kommer i en 

mycket större förpackning än vad som krävs och tycker att det är onödigt slöseri med kartong. 

Alicia tyckte också att varorna ofta kom i onödigt stora förpackningar som dessutom fyllts ut 

med plast för att varan inte ska glida rund i lådan. Även hon upplever att detta är ett stort 

slöseri med plast och tycker dessutom att det hade varit trevligt att få små produkter direkt i 

brevlådan eftersom hon då slipper ta sig till ett postombud. Dock är detta ingenting som hon 

upplever fungerar idag eftersom produkterna packas i så stora förpackningar. Hon berättade 

även att det aldrig står hur tungt paketet är när det kommer till postombudet, vilket gör det 
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svårt för henne att veta om hon behöver ta bilen dit eller om det går bra att gå och hämta 

paketet. Ibland tar hon därför bilen helt i onödan vilket inte är bra för miljön. På frågan om 

konsumenterna hade kunnat tänka sig att välja alternativet “Miljöleverans” som tar mellan 7-

10 arbetsdagar istället för 5-7, svarade Marcus följande: 

 

“Hade företaget förklarat hur mycket en miljöleverans hjälper så hade jag övervägt att ta en 

miljöleverans. Men lägger man bara upp de två alternativen utan beskrivning så är detta 

inget jag hade valt” (Marcus). 

 

Anna hade en liknande uppfattning och sa att hon ville ha information som visade att 

företagets miljöleverans inte bara är tomma ord, men så länge det gjorde nytta upplevde hon 

det inte som en uppoffring att behöva vänta. Jenny och Nathalie sa att det är ingenting de 

skulle välja även om det inte var bråttom eftersom de inte hade tålamodet att vänta, men det är 

bra att alternativet finns. Flera av respondenterna sa att det beror på hur bråttom det är att få 

hem varan.  

 

Respondenterna upplever att det inte finns tillräckligt med information om returens, fraktens 

och materialens miljöpåverkan på hemsidorna. Flera upplevde att det inte fanns någon sådan 

information alls, men flera sa också att de inte aktivt letat efter detta själva. Marcus sa i 

samband med detta, att om mer information hade funnits, hade konsumenterna fått en 

tankeställare vilket skulle kunna göra att deras köpbeteende förändras. Maja sa att hon sett att 

vissa företag skyltar med sina miljövänliga produkter men att det fattas information om på 

vilket sätt de är miljövänliga och att det är krångligt att ta reda på det på egen hand. Den 

information som respondenterna tycker fattas för att de ska kunna göra mer hållbara val är 

bland annat att det måste vara lättare att hitta de produkter på hemsidan som är bättre för 

miljön. Många upplever också att utbudet är för dåligt och att de därför inte kan göra mer 

aktiva val och att företagen därför borde börja tillverka mer hållbara produkter som de kan ta 

in i sitt sortiment. Många saknar även bättre och tydligare information om materialen i 

plaggen och också varför ett material är bättre än något annat. Karin önskade att det skulle 

komma upp flera produktförslag om man är inne och tittar på en specifik vara som sa “denna 

liknande vara är bättre för miljön för att”. Detta tror hon hade gjort att man hellre hade valt 

det alternativet före något annat som konsument. Alicia hade ett önskemål om att ibland få 

hem provprodukter som är miljömärkta eller att dessa varor säljs för lite billigare priser. De 

hade gjort att hon hade testat produkterna och att hon möjligtvis även hade fortsatt att köpa 

samma eller liknande varor.  

 

Många av respondenterna önskade att företagen borde ta ett betydligt större ansvar än vad de 

gör idag och inte bara tänka på att tjäna så mycket pengar som möjligt. Lena tycker att om 

produkterna har ett högre pris på grund av att de är mer miljövänliga, ska företagen också 

tydligt informera och motivera varför. Flera tyckte också att om det finns information måste 

den vara lätt att hitta, man ska inte som konsument behöva lägga mycket tid på att leta efter 

information som dessutom är svår att förstå. Marcus kom med ett förslag på vilken 

information han hade velat att företagen förmedlade: 

 

“De olika materialens miljöpåverkan men även frakt och returers miljöpåverkan. 

Miljötransporter. Till exempel om du väljer denna miljö leverans så sparar du in på såhär 

mycket koldioxid och jordens resurser. Jag hade gärna sett även ur ett större perspektiv om 

tusen personer gör såhär så….och inte bara hur jag som ensam konsument kan göra” 

(Marcus). 
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5. Analys

 

I denna del av arbetet presenteras resultatet av det empiriska materialet utifrån den 

teoretiska modellen Consumer Behaviour Characteristics och jämförs med tidigare forskning 

kring e-handel, returer och returers miljöpåverkan. 

 
 

 

 

 

 
      Fig 2. Egen analysmodell av författarna baserad på modellen Consumer Behaviour   

Characteristics (Hjort 2010) 

5.1 Köpbeteende online 

5.1.1 Köp 

Köpet är det första steget i denna modifierade analysmodell och enligt Hjort (2010) sker det 

faktiska köpet i detta steg. Detta stämmer inte riktigt överens med resultatet av intervjuerna 

som visar på att flera av respondenterna inte ser ett köp som samma sak som en beställning 

när de handlar online. Detta för att de oftast inte vet om de kommer att behålla produkten eller 

inte då de inte sett produkten i verkligheten vid detta steg av modellen. Oldenburger och 

Salvendy (2007) nämner att kunden utvärderar produkten, priset och servicen innan de lägger 

en beställning. Ramanathan (2011) nämner också att detta är en anledning till att produkter 

via e-handeln returneras vid ett senare tillfälle eftersom att produkterna oftast inte motsvarade 

kundens förväntningar. En annan anledning till att kunderna inte ser ett köp som samma sak 

som en beställning kan vara att det finns flera olika betalningsmöjligheter för kunden som 

exempelvis kan välja en faktura eller avbetalning där produkten betalas vid ett senare tillfälle.  

 

Flera respondenter angav att det är viktigt med fri frakt och fria returer för att de ska kunna 

känna sig tryggare med att beställa varor online. Något som också stämmer överens med det 

Handelsrådet (u.å) skriver, om att en generös returpolicy kan öka förtroendet för företaget. 

Flera av respondenterna berättade även att om ett företag erbjuder fri frakt och fria returer, 

handlar de också oftare och mer varor. Många av de respondenterna som stod och valde 
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mellan två företag, valde tillslut alltid det företaget som erbjöd detta gratis. Detta styrks av det 

som Fredriksson, Hedin och Raventberg (2015) nämner om att kunderna idag ställer högre 

krav på företagen genom att alltid kunna returnera de varor som de köpt online. 

 

Flera av deltagarna påstår att de vill ta hänsyn till miljön genom att välja material i plaggen 

som är bättre för miljön, men de anser samtidigt att utbudet är för dåligt och att de få 

produkter som väl finns, är svåra att hitta. Resultatet visar därför inledningsvis, att i själva köp 

steget önskar kunderna mer information om detta och att företagen även ska motivera och 

förklara varför ett material är bättre för miljön och inte bara skriva ut att det är ett bättre 

alternativ. Detta stämmer också överens med det som Ekström, Ottosson och Parment (2017) 

skriver om att det är viktigt att företagen enkelt och tydligt märker ut vilka plagg som är bättre 

för miljön och att de samtidigt måste förklara varför konsumenterna ska köpa det plagget före 

något annat.  

5.1.2 Leverans 

Detta steg handlar om leveransen av produkterna som beställts online (Hjort 2010). Resultatet 

av intervjuerna visade på att flera av respondenterna kunde tänka sig att välja en miljöleverans 

som tog längre tid, istället för en snabbare leverans om de fick det som ett alternativ. Flera 

angav också att de saknar information om hur deras val av leveranser påverkar miljön och att 

de gärna hade velat ha mer information om detta i det steget av köpprocessen. Denna 

miljöaspekt har inte Hjort (2010) presenterat i sin modell men kan baserat på resultatet, vara 

en viktig aspekt att ta hänsyn till när konsumenternas köpbeteende i onlinebutiker diskuteras 

och studeras.  

 

Enligt Bertram och Chi (2017) kräver konsumenterna att leveransen ska ske så snabbt som 

möjligt och enligt en studie av Svensk handel (2017) förväntade sig många yngre 

konsumenter att få varan redan dagen efter. Detta stämde inte överens med det resultat vi fick 

från studien där vi även intervjuat yngre konsumenter. Där uppgav istället nästan samtliga att 

de tycker att det är acceptabelt att kunna vänta upp till fem arbetsdagar på leveransen.  

 

Snabbare leveranser kräver snabbare lösningar (Bertram & Chi 2017). Detta jagande efter 

snabbhet gör att många företag skickar beställningar i halvfulla lastbilar och detta har stora 

konsekvenser för miljön (ibid). Respondenterna i vår studie angav att de kunde välja att vänta 

längre med att få sin order om företagen informerade om att det kan göra skillnad men att de 

ville kunna välja att få leveransen snabbare i de fall då det var brådskande. Trots detta uppgav 

flera av respondenterna i studien att de blir extra glada om leveransen kommer snabbare än de 

trodde vilket förbättrar den totala köpupplevelsen.  

 

Att leverera varor snabbt är något som Lewis och Dart (2014) beskriver som en av de stora 

utmaningarna för e-handeln. Vi kan dock konstatera att hastigheten i sig inte alltid var av 

största vikt, utan förmågan att kunna välja och att få tydlig information om när leveransen ska 

ske av företaget vid beställningstillfället. Det var också viktigt för konsumenterna att kunna 

välja vart leveransen ska ske. Många svarade att de hellre ville ha sina varor till ett ombud än 

hem till dörren eftersom de då kan välja att hämta ut det vid den tidpunkt som passar dem 

bäst. Detta stämmer även överens med den studie som Fredriksson, Hedin och Reventberg 

(2015) genomförde, där de kunde se att bekvämlighet är en viktig faktor för kunderna när de 

handlar online. Det visade sig att eftersom bekvämlighet var viktigt för kunderna vid handel 

online kunde det vara en avgörande faktor i valet av inköpsställe. Vissa ville kunna få det till 

olika adresser vid olika tillfällen och andra ville ha möjligheten att välja att hämta ut det nära 
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jobbet istället för nära hemmet. Andra tyckte bättre om att hämta ut det hos ombudet för ett 

visst fraktföretag. Vid vissa tillfällen upplevde respondenterna att det var viktigt att få 

produkterna snabbt och tyckte då att det var en bra service att erbjuda snabbare leverans, men 

att det inte är något de hade valt varje gång om företagen var tydliga med vilka 

miljökonsekvenser detta kan få. 

5.1.3 Hämta eller Inte hämta ut leveransen  

Här väljer kunden om de ska hämta ut produkten de beställt eller inte (Hjort 2010). Många av 

respondenterna önskar en snabbare leverans om de ska ha produkten på helgen till ett 

specifikt tillfälle. Detta är en viktig faktor som identifierades i resultatet och som inte 

beskrivits av Hjort (2010) i detta steg. Om kunderna inte får hem produkten innan det tillfället 

som de hade tänkt ha produkten till, är chansen stor att kunderna returnerar produkten istället 

eller låter den automatiskt skickas tillbaka direkt från postombudet. 

5.1.4 Nöjd eller Missnöjd 

I detta steg utvärderar kunderna ofta vad de tycker om produkten, priset och servicen (Hjort 

2010). I den modifierade modellen har “Miljö/Förpackning” lagts till som en faktor vilken 

kunderna kan utvärdera i detta steg eftersom förpackningen kan leda till en känsla av nöjdhet 

eller missnöje över köpet. När det kommer till förpackningar uppgav respondenterna i studien 

först att förpackningar inte alls är viktigt och att det mest är innehållet de vill åt. Dock uppgav 

flera att om det är en dyrare vara förväntar de sig ändå att förpackningen ska spegla innehållet 

vilket gör det lite motsägelsefullt. Detta stämmer också överens med det som Bertram och Chi 

(2017) skriver i sin studie om att företaget kan stå ut i jämförelse med konkurrenterna och att 

om en produkt är förpackad på ett fint sätt kan detta ge kunden en positiv känsla av lyx. Flera 

av respondenterna berättade dock att de gärna vill ha en miljövänlig förpackning som går att 

återvinna och att detta är viktigt för dem. Enligt Bertram och Chi (2017) använder företagen 

material till sina förpackningar som inte är återvinningsbara och återanvändbara. Det går 

också åt onödigt mycket plast och andra material till finare förpackningar som slösar på 

resurser, vilket också var något som respondenterna i denna studie upplevde.  

5.2 Returer online 

5.2.1 Möjlighet att returnera  

I detta steg utvärderar kunderna om det är värt att returnera eller inte baserat på vad det kostar 

att returnera och hur krångligt det är (Hjort 2010). Vissa av respondenterna i studien uppgav 

att de inte alltid returnerar de produkter som de är missnöjda med. Anledningen till detta var 

att vissa upplever att returer är jobbigt och inte värt besväret om det är krångligt att returnera 

eller kostar pengar. Detta bekräftas av det som Handelsrådet (u.å) nämner, att det därför är av 

största vikt att det ska vara enkelt och smidigt för kunderna att returnera eftersom att detta kan 

påverka kundnöjdheten och lojaliteten. Detta har också negativa konsekvenser för miljön, 

eftersom det bidrar till att kunderna behåller produkter som de inte är nöjda med och som de 

förmodligen inte kommer att använda. Därför finns risken att kundernas garderober fylls med 

produkter som inte används. Vad det är som anses krångligt för en retur kan variera beroende 

på kostnaden av produkten. Vissa respondenter angav att de strategiskt köpte billiga varor för 

att inte känna ett behov av att returnera, då detta var något de upplevde som jobbigt. 

Handelsrådet (u.å) nämner att de kunder som returnerar ofta, köper fler varor än de kunder 

som inte gör det. Därför bör företagen göra det så smidigt som möjligt för kunderna att 
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returnera för att få dem att komma tillbaka och handla igen. Om kunderna tycker att det alltid 

är omständigt att returnera finns risken att de inte fortsätter att handla.  

5.2.2 Behålla eller Returnera  

Här bestämmer kunderna om de ska behålla eller returnera produkten de köpt (Hjort 2010). I 

den modifierade analysmodellen lades miljöaspekten till även här i form av förpackningens 

funktion. Resultatet av studien har visat på att vissa av respondenterna hade uppskattat ett mer 

miljötänk här från företagens sida. Resultatet visade också på att många av respondenterna 

gärna uppskattar om de kan skicka tillbaka produkten i samma förpackning som de anlände i, 

samt att det ska redan ska finnas en utskriven returlapp som lätt och snabbt går att klistra på. 

Många önskade även att förpackningen skulle vara miljövänlig och kunna återanvändas. Detta 

styrks av det som Bertram och Chi (2017) nämner, om att kunderna inte vill känna sig 

skyldiga till att påverka miljön negativt genom deras köpbeteende. 

 

Vårt resultat av studien visade även på att de vanligaste anledningarna till att konsumenterna 

returnerade sina produkter oftast handlade om att passformen och storleken var fel. 

Saastamoinen (2009) skriver att kunderna har svårt att avgöra kvalitén på produkten när de 

inte har känt på den i verkligheten och bara sett den på bild. Hjort (2010) skriver också att 

företagen måste ge bättre information på hemsidorna för att antalet returer ska kunna minskas. 

Flera av respondenterna uppgav också att det inte finns tillräckligt med information på 

hemsidorna. Många hade även varit med om att färgen inte stämt överens med den 

uppfattningen som de hade fått genom bilderna på hemsidan och att det även var svårt att veta 

hur materialet känns mot kroppen om det är tjockt eller tunt, eftersom detta inte beskrivs av 

företagen.  

 

Några av deltagarna berättade också om flera situationer då de behövt reklamera en produkt 

de köpt via nätet och hur snabbt företagen hade hjälpt till vid dessa tillfällen. Detta hade gjort 

att de inte blivit avskräckta att handla hos företaget igen och ökat kundnöjdheten. Fredriksson, 

Hedin och Reventberg (2015) har gjort en enkätundersökning som visar på att majoriteten av 

deltagarna byter inköpsställe om de stöter på något problem i samband med deras köp. Därför 

kan det vara av stor vikt att företagen även hanterar reklamationer och byten på ett bra sätt i 

ett senare skede av köpprocessen. 
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6. Diskussion 

 
I detta kapitel kommer vi att diskutera och reflektera kring vårt resultat av intervjuerna och 

koppla detta till tidigare forskning samt den modifierade teoretiska modellen där 

miljöaspekten lagts till.

 

6.1 Konsumenternas resonemang kring returer 

En viktig del av huvudresultatet från denna studie, handlar om hur konsumenterna resonerar 

kring returer. Något som vi upplevde som oväntat, var att många av respondenterna inte ser 

gratis returer som en tjänst som företaget erbjuder, utan snarare en skyldighet som varje 

företag bör erbjuda. Detta eftersom många anser att det är företagets ansvar att se till att 

produkterna motsvarar förväntningarna, och att de därför borde göra det enkelt att returnera 

produkterna. Resultatet av vår undersökning visade på att de flesta handlar sina kläder online 

hellre än i fysisk butik och att en stor anledning till detta är just på grund av att många företag 

erbjuder fri frakt och fria returer. Detta var något som uppskattades av deltagarna i studien 

och gjorde att många handlade mer och oftare. Detta verkar också stämma överens med det 

Fredriksson, Hedin & Reventberg (2015) skriver, att konsumenternas köpbeteende har 

förändrats i samband med fri frakt och fria returer, och att detta visar sig genom att kunderna 

beställer fler antalet plagg i olika storlekar och färger för att sedan returnera en stor mängd av 

dessa. Ekström, Ottosson och Parment (2017) skriver också att kunderna handlar på ett annat 

sätt idag och att de inte längre är lika lojala mot specifika varumärken. Kunderna beställer 

hem varor som de redan på förhand vet att de inte kommer att behålla, vilket vi upplever efter 

intervjuerna, har till stor del att göra med att kunderna inte kan prova och känna på varorna 

och att det inte finns tillräckligt tydliga produktbeskrivningar. Därmed kan kunderna inte få 

en uppfattning om plaggets material, färg, kvalité och storlek. När konsumenterna väl får hem 

paketet så uppfyller inte produkten konsumentens förväntningar. Att beställa många plagg och 

returnera vissa, är ett köpbeteende som många har trots att ett flertal av våra respondenter 

visade på en liten medvetenhet kring vilken miljöpåverkan onlineköp och returer kan ha. Det 

verkar alltså som att bekvämligheten att leta upp och beställa produkter via e-handeln är så 

viktig för kunderna, att osäkerheten kring om produkten faktiskt motsvarar förväntningarna 

inte är lika viktig, speciellt eftersom möjligheten att returnera finns. Flera av deltagarna i 

studien berättade också att de tycker att det är väldigt kul att handla produkter online och att 

ha någonting att se fram emot. Därför tror vi att många upplever en kick av att beställa och 

hämta ut paket vilket också kan göra att de handlar mer produkter på samma gång och att de 

också beställer oftare.  

 

Det har visat sig att respondenterna resonerar kring returer i flera steg av köpprocessen. 

Nästan samtliga respondenter tittar på vilka regler som gäller angående returer och frakt innan 

de gör en beställning i köpsteget och detta påverkade kunderna om de sedan valde att handla 

hos företaget eller inte. Under steget “Hämta eller Inte hämta” resonerar kunden också kring 

detta och utvärderar om de är nöjda med till exempel leveranstiden och om de hann få 

produkten i tid. Flera av respondenterna pratade om vikten av att en leverans inte får ta mer än 

fem arbetsdagar men att de gärna ibland vill ha en snabbare leverans om de behöver 

produkten till ett speciellt tillfälle. Är de missnöjda av någon anledning eller helt enkelt glömt 

att hämta ut paketet blir det därför sedan en automatisk retur från postombudet. Väljer de 

sedan att hämta ut paketet, utvärderar kunden i steget “Nöjd eller missnöjd” om produkten 
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motsvarade förväntningarna som de fått från hemsidan. Här resonerar kunden kring om en 

eventuell retur behöver göras. De flesta av respondenterna berättade att de alltid returnerar 

produkter på grund av bristande produktbeskrivning och att de fått falska förhoppningar om 

produkterna som sedan bidrar till att de måste returnera, vilket inte var helt oväntat enligt oss, 

att det var just detta som var anledningen till att de flesta returnerar. I steget “Möjlighet att 

returnera” i köpprocessen resonerar kunden om det är värt kostnaden och besväret att göra en 

retur eller inte. Vissa respondenter uppgav att de ibland behåller produkten trots missnöje för 

att produkten inte var så dyr och det upplevdes som jobbigt att returnera. Under steget 

“Behålla/Returnera” tar kunden det slutgiltiga beslutet att faktiskt behålla eller returnera varan 

och alltså resonerar kunden även här om returer i det sista steget av modellen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kunden resonerar kring returer i många steg av 

köpprocessen och att detta beror på den risk som det innebär att beställa produkter som 

konsumenterna inte har sett i verkligheten.  

 

Vi anser att vårt praktiska problem i denna studie, är att returerna behöver minskas för att det 

är dyrt, dåligt för miljön och det skapas ett missnöje bland kunderna som får hem produkter 

som inte uppfyller de förväntningar de hade utifrån hemsidans bilder och produktinformation. 

Vårt resultat visade på att kunderna önskar mycket mer information än vad företagen erbjuder 

idag för att de ska kunna bli mer säkra i sina köpbeslut för att inte behöva returnera. En del av 

vårt syfte var att resultatet förhoppningsvis kommer att kunna användas av e-handelsföretag 

för att minska antalet returer i arbetet mot en mer hållbar e-handel. I samband med detta 

berättade respondenterna i vår studie vad de själva tror hade påverkat dem till att behöva göra 

mindre returer, och vi blev överraskade över hur mycket idéer respondenterna faktiskt hade 

om hur företagen bör jobba istället, vilket kan tyda på att mycket information faktiskt saknas. 

De önskade bland annat tydligare bilder där plagget visas på flera olika kroppstyper i mer 

naturliga miljöer, att bilderna har olika bakgrunder och ljus, samt att produkterna alltid ska 

visas både på en modell och utan, för att konsumenterna ska få en bättre uppfattning om 

plaggets färg och utseende. En rekommendation enligt deltagarna i studien, är även att 

företagen bör använda sig av videoklipp som kan visa plaggets rörelse och som kan ge 

kunderna en bättre uppfattning om hur genomskinligt plagget är. Vi har också fått 

uppfattningen av att kunderna önskar mer beskrivningar om produktens material, till exempel 

hur det känns mot huden och om det är tjockt eller tunt. Det är också bra att beskriva mer om 

hur plagget är i storlek eftersom att detta var den största anledningen till varför våra 

respondenter faktiskt returnerade. Om plagget är tänkt att vara oversize eller tight mot 

kroppen eller om det är litet i storlek bör också skrivas ut samt att det bör finnas enkla 

storlekstabeller i anslutning till varje vara. Information om plaggets detaljer till exempel 

blixtlås och dolda fickor bör också finnas med eftersom många upplever att detta inte alltid 

syns på bilderna. Mycket av detta är enligt flera av respondenterna, inte heller svårt eller 

omöjligt att genomföra, och skulle kunna bidra till en mer positiv köpupplevelse och en ökad 

kundnöjdhet. Trots detta angav några få av respondenterna samtidigt att de inte läser 

beskrivningarna som finns på hemsidorna och utifrån de svar vi fått från flera deltagare, är det 

otydligt hur mycket de faktiskt tittar på de produktbeskrivningar som finns, om detaljerade 

produktbeskrivningar är något som kommer medföra säkrare köp, är inte nödvändigtvis en 

självklarhet.   

 



29 
 

6.2 Konsumenternas resonemang kring returer och dess 

miljöpåverkan 

En annan viktig del av huvudresultatet är att det finns bristande information från företagens 

sida om hur returer påverkar miljön genom förpackningar, leveranser och transporter samt att 

kunderna därför inte kan ta aktiva och mer hållbara beslut. Många av respondenterna 

berättade efter en stunds reflektion, att de gärna hade fått mer information av företagen om 

hur leveranser och returer påverkar miljön och vad man som konsument kan göra för att 

minska denna påverkan. Men som Bertram och Chi (2017) skriver, är det jobbigt för kunden 

att känna sig skyldig till att bidra med en negativ miljöpåverkan. Därför tror vi att det kan 

vara så att kunderna tror att de vill veta mer om köpets miljöpåverkan och att de hade velat 

göra ett bättre val, men i verkligheten kan företagens information möjligtvis leda till att 

kunderna skäms över att göra det mer bekväma valet, och därför bli avskräckta och väljer att 

inte handla alls av det företaget. Detta kan vara en anledning till att företagen väljer att inte 

förmedla denna information på ett tydligt sätt till kunden för att inte ge dem en känsla av 

dåligt samvete i samband med sina inköp. Vi hävdar också att det kan ha att göra med att 

företagen vill sälja så mycket som möjligt av hela sitt sortiment, även de produkter som inte 

är miljömärkta och att de därför kanske inte vill skylta med de plagg som är bättre för miljön 

för att detta kan få det resterande sortimentet att se sämre ut. Eftersom fria leveranser kan 

minska känslan av osäkerhet eller risk och göra att kunderna handlar mer, är det ett viktigt 

erbjudande för många e-handelsföretag, men det kan även leda till många onödiga leveranser 

som kunde undvikas genom tydligare information.  

 

Vi hävdar att företagen istället bör undvika att ställa kunden inför för många olika val där det 

ena är miljövänligt och de andra inte, utan att de istället bara använder sig av ett mer 

miljövänligt alternativ och använder sig av det hela tiden. Detta skulle kunna vara i form av 

att bara använda sig av miljövänliga förpackningar, leveranser, transporter samt att ta in ett 

större produktsortiment med mer hållbara material. Genom att lägga mer tid på att göra fler 

noggranna produktbeskrivningar, hade returer också kunnat minskas och gjort kunderna mer 

nöjda. Detta styrks även av Hjort (2010) som hävdar att tydlig information leder till lojalare 

kunder och mindre returer, vilket är bra för alla parter eftersom returer kostar pengar och är 

dåligt för miljön som vi konstaterat genom tidigare forskning. Att också informera mer om 

vilken påverkan returer faktiskt har på miljön, tror vi efter denna studie skulle kunna förändra 

vissa av konsumenternas köpbeteende. Flera av respondenterna uppgav att den lilla 

information som väl finns, är svår att förstå samt motsägelsefull i jämförelse med vad andra 

källor säger. Detta stämmer också överens med det Ekström, Ottosson & Parment (2017) 

skriver om att många konsumenter inte litar på den information som företagen presenterar om 

sitt hållbarhetsarbete, och att många känner sig osäkra och förvirrade i samband med detta. 

Därför menar vi att företagen måste hitta ett sätt att presentera sin information på, som gör att 

kunderna istället känner ett ökat förtroende för företaget och att informationen måste vara 

mycket enklare att förstå för allmänheten.  

 

När det kommer till vart i köpprocessen kunderna resonerar kring miljöpåverkan, kan vi 

konstatera efter vårt resultat, att detta faktiskt sker i flera steg av modellen. Det vetenskapliga 

problemet i vår studie är att vi upplever det som att det saknas etablerade teorier om 

köpprocessen online som beskriver miljöproblematiken i förhållande till returer ur ett 

konsumentperspektiv. En modell som Hjorts (2010) Consumer behaviour characteristics, 

borde också belysa och integrera miljöaspekten av att det bör finnas information och 

valmöjligheter som gör att konsumenterna kan fatta mer miljövänliga beslut kring sina köp 



30 
 

för att arbetet mot en mer hållbar e-handel ska kunna fortsätta att utvecklas. Vi menar alltså 

att detta bör utvecklas och tas med i vetenskapliga modeller och teorier framöver.  

 

I det första steget av den modifierade modellen “Köp” resonerar ett flertal av respondenterna i 

vår studie, om vilka produkter och material som är miljövänliga. Respondenterna ville ha 

möjlighet här att lätt utvärdera vilka produkter som är bra och dåliga för miljön, trots att detta 

kom i andra hand efter produktens pris och utseende. Detta upplevdes som svårt eftersom 

kunskap om material och information om vilka plagg som är bättre för miljön saknades. Detta 

tyder på att företagen bör utveckla sitt sortiment med fler miljövänliga produkter och tydligt 

informera om vilka plagg som är miljövänliga.  

 

Under nästa steg i modellen som heter “Leverans” ville kunderna att företagen ska ta ett större 

ansvar för miljövänligare frakt och önskar information kring hur de själva kan agera mer 

miljövänligt. Att minska antalet leveranser som sker är viktigt eftersom de flesta företag inte 

har möjligheten att investera de stora summor med pengar som krävs för att kunna ställa om 

till miljövänligare transporter (Macharis et al. 2014). Många deltagare i denna studie var 

positivt inställda till att välja en “Miljöleverans” som tar längre tid än normalt om de får 

informationen om att detta faktiskt hjälper. Därför anser vi att detta är något som borde finnas 

som ett alternativ till den vanliga och snabbare leveransen, om det också tydligt motiveras 

varför detta är ett bättre val för konsumenten.  

 

Nästa steg där deltagarna resonerade kring miljöpåverkan är i steget “Nöjd eller Missnöjd”. 

Här får kunden produkten och i detta steg upplever flera av respondenterna att 

förpackningarna är onödigt stora och har större materialåtgång än nödvändigt. De önskar 

också att förpackningarna skulle vara återvinningsbara eller tillverkade av återvunnet 

material. Bertram och Chi (2017) skriver att utbudet av miljövänliga förpackningar är litet och 

detta var något som respondenterna av denna studie också upplevde.  

 

I steget “Behålla eller returnera” fanns det även en önskan av deltagarna i studien, att 

förpackningarna skulle kunna användas vid returen eller om en retur inte ägde rum skulle 

förpackningen gå att använda till annat. Vi hävdar också baserat på det resultat vi fått av 

intervjuerna, att företagen skulle kunna se över hur de förpackar sina produkter och välja 

förpackningar som är mer miljövänliga och som fyller de funktioner som kunderna 

efterfrågar. Detta var något som de flesta av respondenterna tyckte var viktigt och de 

resonerade också kring att detta inte är svårt att förändra. Vi upplevde det som att 

konsumenterna var mycket medvetna om hur just förpackningarna påverkar miljön, och de 

önskade att företaget tog ett större ansvar för att underlätta för dem. Att använda sig av 

mindre förpackningar som är anpassade efter produkten hade också gjort att många paket 

hade kunnat levereras till brevlådan och sparat konsumenterna tid och energi genom att de 

inte behöver ta sig till ett ombud. Flera av respondenterna sa att de hade uppskattat att 

företagen tog ett större ansvar när det kommer till miljöfrågor och att det skulle göra att de 

blev mer positivt inställda till företaget som helhet. En av respondenterna jämförde det med 

de miljövänliga plastpåsarna i mataffären och vi menar på att kunden kan ha en vilja att göra 

ett bra miljöval men att det är lite för lockande att ta det billiga eller enkla alternativet, men 

om det inte går att välja är det inte nödvändigtvis ett problem.  

 

I “Behålla och Returnera” steget visade det sig också att majoriteten av respondenterna inte 

reflekterade över hur deras returer påverkar miljön vilket enligt oss, var ett förväntat resultat. 

Flera berättade att de istället bara vill ha sina pengar tillbaka så fort som möjligt. De hade inte 

någon kunskap om detta och hade inte fått denna information någonstans. Trots detta resultat 
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hävdar vi att denna miljöaspekt fortfarande är viktig i detta steg i form av förpackningar. Att 

som kund ta hänsyn till de ökade leveranserna vid retur är svårt när produkten väl har 

kommit. Detta bör istället ske redan vid beställningstillfället i form av att företagen bör ge 

tydligare information som kunderna kan ta till sig för att bli säkrare på sina köpbeslut för att 

minska antalet returer. Att behålla produkter som inte sedan används på grund av missnöje, 

har också en negativ påverkan på miljön. Därför anser vi att de produkter som inte uppfyller 

förväntningarna trots allt bör returneras.  
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7. Slutsats  

 
I detta kapitel har vi delat upp syftet i dess olika delar och svarat på våra två frågeställningar 

i samband med detta.  

 

7.1 Frågeställning 1  

Hur resonerar kunder kring returer vid onlineköp av kläder? 
Studiens syfte bestod bland annat av att vi skulle undersöka hur konsumenterna resonerar 

kring returer av kläder köpta online. Studiens resultat visade på att det är mycket viktigt för 

kunderna att e-handelsföretagen erbjuder antingen fri frakt eller fria returer eftersom kunderna 

upplever att detta minskar risken med att beställa varor online. Risken innebär ofta att 

kunderna inte har kunnat se produkten och inte kunnat få en uppfattning om varans kvalité, 

färg, material och storlek. Dessa faktorer är också de vanligaste anledningarna till att 

kunderna i vår studie gör returer. Detta eftersom att dessa faktorer inte motsvarat de 

förväntningar som kunderna hade fått från början genom de bilderna och den 

produktinformationen som funnits på hemsidan. Det visade sig också att de flesta kunderna 

tittar på vilka regler som gäller om returer och frakt innan en beställning görs. Om ett företag 

tar betalt för frakten eller returen, letade de flesta av respondenterna efter andra inköpsställen. 

Om företagen erbjuder fri frakt och fria returer, kunde detta påverka kundernas köpbeteende 

genom att de då beställer ett större antal varor och att de gör beställningar mer frekvent. Flera 

resonerade också kring att de upplever att det är krångligt och omständigt att returnera och att 

de därför ibland behöll produkter som de är missnöjda med vilket påverkade kundnöjdheten. 

Konsumenterna trodde även att de skulle returnera mindre om de gjorde färre spontanköp och 

om de hade provat produkten i en fysisk butik innan en beställning.  

7.2 Frågeställning 2  

På vilket sätt påverkar information om returers miljöpåverkan kunderna vid 
inköpet? 
Studiens syfte var delvis att undersöka hur konsumenterna uppfattar returernas miljöpåverkan 

och hur det påverkar kunderna vid själva inköpet. Resultatet av studien visar på att kunderna 

inte påverkas av detta vid själva inköpet eftersom att informationen om returernas 

miljöpåverkan inte kommuniceras ut av företagen. Den lilla information som finns är ofta svår 

att ta till sig eller säger emot annan information från andra företag. Kunderna berättade även 

att de hade uppskattat om företagen visar hur de jobbar med miljöfrågor och de säger att detta 

hade gjort att de blivit mer positivt inställda till företaget som helhet. Många av 

respondenterna önskar att de hade möjligheten att ta ett bättre beslut med miljön i åtanke men 

att detta inte upplevs som en möjlighet eftersom företagen erbjuder ytterst lite eller ingen 

information till kunden om vad som är ett bättre val för miljön. Ett område där kunderna 

upplever att företagen borde tänka till med hänsyn till miljön är när de väljer förpackningar. 

Företagen använder onödigt stora förpackningar där materialåtgången är större än den hade 

behövt vara och att de ofta fylls ut med plast och annat vilket är slöseri med resurser och 

obekvämt för kunden. Eftersom kunderna upplevde att de skulle uppskatta att få sina varor i 

en miljövänlig förpackning och flera sa att detta även är något de hade kunnat betala extra för, 

hade det alternativet kunnat vara bra att erbjuda. De angav däremot att de ofta lade större vikt 

vid produkten och priset än vid miljön, vilket innebär att även i de fall där information om 
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miljövänligare alternativ fanns, påverkade det inte alltid kundens beslut. När kunderna tänkte 

efter insåg de att returer förmodligen hade en negativ miljöpåverkan, men under 

inköpsprocessen upplevde de inte att det var något de tänkte på eller försökte att ta hänsyn till. 

Det är istället någonting som företagen skulle kunna påminna om och i kombination med 

tydligare information hjälpa kunden att inte behöva returnera på samma sätt.  

 

En viktig slutsats att ta med sig från studien är att returer inte kommer kunna undvikas helt 

och att möjligheten att returnera en vara man köpt via nätet måste finnas kvar om kunderna 

ska överväga att beställa produkter från nätet. Dock kan man som företag arbeta för att 

minska antalet returer genom att erbjuda mer och noggrann information både om produkterna 

och returernas miljöpåverkan. Att lyssna på vad kunderna själva efterfrågar kan göra att man 

möter deras behov samtidigt som man gör kunderna mer nöjda med upplevelsen av att 

beställa online. När det gäller förbättringar inom miljö kan det konstateras efter denna studie, 

att mycket behöver förändras för att vi ska kunna arbeta mot en mer hållbar e-handel. Mer 

information behöver förmedlas ut till konsumenterna om hur de kan göra mer hållbara val när 

de gör sina inköp online, för att göra de mer miljömedvetna och därigenom försöka förändra 

det köpbeteende som de har idag.  
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8. Studiens betydelse och förslag på vidare forskning 

 
I detta avsnitt diskuteras varför studien har betydelse och trovärdigheten diskuteras i relation 

till den valda metoden i form av intervjuer. Det lämnas även förslag på vidare forskning inom 

området.

 

8.1 Studiens betydelse 

Vi upplever att det finns en del tidigare forskning som handlar om returer och köpprocessen, 

men att dessa studier inte tar upp miljöaspekten av det hela ur ett konsumentperspektiv och 

hur detta upplevs bland kunderna. Det finns även forskning kring vilken miljöpåverkan 

returer och leveranser kan ha, men denna forskning bemöter inte problemet ur ett 

konsumentperspektiv. Hjort (2013) beskriver vikten av att förstå varför den enskilda kunden 

agerar på ett visst sätt och se till den enskilda individens behov snarare än att generalisera och 

använda sig av en förenklad bild av den “vanliga kunden”.  

8.1.1 Reflektion över trovärdigheten i studien och vald metod  

Eftersom många av respondenterna gett liknande svar finns det anledning att tro att det är 

allmänna tankar som många konsumenter har men eftersom urvalet är av en mindre storlek i 

en stor målgrupp går det inte att säga att resultatet är representativt för hela gruppen och att 

det därför i sig inte erbjuder en helhetslösning för e-handelsföretag. Men i kombination med 

andra studier kan det bidra till en helhetsbild för att utveckla och förbättra sitt 

kunderbjudande. Respondenterna har fått godkänna det färdiga resultatet av intervjuerna för 

att kontrollera att vi uppfattat deras förklaringar och resonemang på rätt sätt vilket också ökar 

trovärdigheten i studien. Vi har även tittat mycket på tidigare forskning och andra källor som 

beskriver vad tidigare forskare har kommit fram till och hur verkligheten ser ut inom vårt 

ämne för att få en bredare kunskap och förståelse. För att få mer utförliga svar från 

respondenterna hade vi kunnat ge dem fler situationer att sätta sig in i och fundera kring, eller 

så hade vi kunnat titta på exempel från olika hemsidor och diskutera hur respondenterna 

tänker när de ser en viss bild eller läser en viss text. Detta för att få en tydligare bild av hur 

kunden resonerar i en faktisk köpsituation, det kan vara tankar och känslor som styr deras 

agerande som inte kommer upp vid en intervju.  

 

Eftersom många av de vetenskapliga studier som finns tillgängliga har genomfört enkäter och 

har en kvantitativ ansats valde vi att utföra intervjuer. Detta för att bidra med förståelse kring 

hur just den enskilda kunden resonerar och inte bara hur de anger att de agerar genom att ge 

dem en möjlighet att utveckla sina svar och reflektera kring de olika frågorna. Därför anser vi 

att den valda metoden passar bra till vårt syfte och frågeställningar.  

8.2 Förslag på vidare forskning 

Det är viktigt med fortsatt vidare forskning inom e-handelsområdet eftersom statistik visar att 

under år 2017 låg den största av handelns utveckling inom just e-handeln. Denna utveckling 

kommer troligtvis bara att fortsätta (Åström 2018) och forskning kring e-handel och 

konsumenternas beteende vid onlineköp av mode, är därmed också viktiga för utvecklingen 

av Textile management området. I denna studie har vi enbart tittat på de miljömässiga 

problem som uppstår vid frakt och leveranser men som vi tar upp under avgränsningar, finns 
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det andra etiska problem som kan uppstå under leveranserna. För att komplettera den redan 

existerande forskningen tycker vi att det därför finns en anledning till att undersöka även 

dessa etiska aspekter för att bidra med viktig kunskap inom området. En metod som hade 

kunnat vara lämplig för en liknande studie är fokusgrupper, för att undersöka hur kunder 

resonerar kring miljöfrågorna i förhållande till returer och hur de utvecklar sina tankegångar 

och resonemang i relation till andra.  
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10. Bilagor  

10.1 Bilaga 1 Intervjuguide 

Tema 1. Köpbeteende online 

-Handlar du mest kläder i fysisk butik eller mer online? Följdfråga: (varför? varför inte?) 

-Hur ofta handlar du kläder på nätet? 

-Vilken typ av service förväntar du dig när du ska beställa varor online? Följdfråga: (Finns det 

något du saknar?) Förklaring: (kontakt med företaget, kundtjänst som till exempel en online 

chatt om du vill kunna ställa frågor om produkter eller annat som kan göra dig säkrare på ditt 

köpbeslut)   

- Vilka hjälpmedel som finns på hemsidorna använder du när du väljer storlek? 

 Tema 2. Returer online 

-Tittar du på reglerna kring returer och öppet köp innan du genomför ett köp? 

-Hur viktigt är det för dig med gratis frakt eller retur? 

-Händer det att du väljer att inte köpa en produkt om retur och frakt kostar extra? Följdfråga: 

(Är det olika om det är en vara du verkligen vill ha eller om det är en vara du är mer osäker 

på?) 

-Hur ofta returnerar du produkter du köpt på nätet? 

-Vilka är de vanligaste anledningarna till att du returnerar? Följdfråga: (Om materialet/färgen 

var fel vad var problemet?) 

-Händer det att du köper samma plagg i flera storlekar eller färger där du redan vet innan 

varorna kommer, att du kommer lämna tillbaka en del av dessa? 

-Vad saknar du för information på hemsidorna för att inte behöva köpa fler plagg än du har 

för avsikt att behålla? 

-Returnerar du alla produkter du är missnöjd med? (varför, varför inte?) 

-Vad enligt dig hade gjort att du hade returnerat mindre? 

-Vad tycker du att företagen kan göra bättre för att motverka returer/ vad saknar du för 

information? 

-Brukar du läsa och lämna recensioner till olika produkter du köpt eller planerar att köpa? 

-Har det hänt att du fått en vara som varit trasig eller fel produkt/storlek? 

Tema 3. Miljö leveranser, transporter och förpackningar 

-Tänker du på miljön när du handlar kläder på nätet? 
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-Vad tror du är bäst för miljön, att handla kläder online, i en fysisk butik eller ingen skillnad? 

 

-Har hållbarhet betydelse för dig när du handlar kläder? 

 

-Har du koll på vilka material som är bra/dåliga för miljön? Följdfråga: Låter du detta påverka 

ditt beslut? 

 

-Tänker du på hur returer påverkar miljön när du väljer att returnera en vara? 

 

-I allmänhet, hur snabbt förväntar du dig att få din order?  

 

-Vad är en snabb respektive långsam leverans för dig? 

 

-Betalar du extra för snabbare leverans om det finns som ett tillgängligt alternativ? 

 

-Betalar du extra för att få varan levererad till dörren? 

 

-Är det viktigt för dig att kunna välja när och var din leverans av varorna ska ske? 

 

-På vilket sätt tror du att dina val av leveranser påverkar miljön? 

 

-Hur viktigt är det med en snygg förpackning?  

 

-Vad är en snygg förpackning enligt dig? 

 

-På vilket sätt tror du att dina önskemål om en snygg förpackning påverkar miljön? 

 

-Hade du kunnat tänka dig att betala en liten extra summa för att få dina varor du har beställt 

online i en miljövänlig förpackning? 

 

Ett scenario. 

-Du besöker en hemsida och gör en beställning av kläder. När du ska checka ut i kassan kan 

du välja en leverans som heter “Miljö Leverans”. Denna leverans tar 7-10 arbetsdagar till 

skillnad från standard leveransen som tar 5-7 arbetsdagar. Hur ställer du dig till detta?   

 

-Upplever du att det finns information på hemsidorna om vilken miljöpåverkan dina inköp 

kan ha? (returer, frakt, material) 

 

-Är den eventuella informationen lätt att ta till sig och förstå? 

 

-Vad skulle du vilja ha för information av e-handelsföretagen för att kunna köpa mer hållbart? 
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10.2 Bilaga 2. Förteckning intervjudeltagare (anonyma) 

 

Respondent 1. “Lisa”  

Kön: Kvinna 

Ålder: 22   

Bor: Göteborg   

Datum: 23/4-18 

 

Respondent 2. “Johanna” 

Kön: Kvinna 

Ålder: 31   

Bor: Göteborg   

Datum: 24/4-18 

 

Respondent 3. “Lena” 

Kön: Kvinna 

Ålder: 50   

Bor: Göteborg   

Datum: 24/4-18 

 

Respondent 4. “Karin” 

Kön: Kvinna 

Ålder: 48   

Bor: Kungsbacka   

Datum: 25/4-18 

 

Respondent 5. “Alicia” 

Kön: Kvinna 

Ålder: 26   

Bor: Kungsbacka 

Datum: 25/4-18 

 

Respondent 6. “Anna”  

Kön: Kvinna  

Ålder: 24 

Bor: Solna  

Datum: 23/4-18 

 

Respondent 7. “Jenny” 

Kön: Kvinna  

Ålder: 23 

Bor: Falun  

Datum: 24/4-18 

 

Respondent 8. “Nathalie”  

Kön: Kvinna  

Ålder: 22 

Bor: Alingsås  

Datum: 25/4-18  
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Respondent 9. “Maja” 

Kön: Kvinna 

Ålder: 23 

Bor: Partille 

Datum: 28/4-18 

 

Respondent 10. “Marcus” 

Kön: Man 

Ålder: 31  

Bor: Mölnlycke 

Datum: 29/4-18
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