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Abstract 

E-commerce is an established phenomenon that grows for each year. As the e-commerce 

expands and sales between different countries increase, it also contributes to an increased return 

rate. The return of e-commerce is the highest in comparison with other sales channels and is a 

threat to many online companies. In order to turn the return into something positive, the return 

process can be used to strengthen customer loyalty and customer value through segmented 

solutions. The purpose of this report is to chart the activities a consumer goes through in a return 

process and investigate if these activities can create loyalty and customer satisfaction that 

strengthen consumer / business relationship. For the study, a survey was conducted for 

consumers who returned a product on Etonshirts.com. From the survey, it was found that a large 

proportion of respondents were very pleased with the company's return process, but also that 

there were areas that could be developed. To confirm what activities a consumer is going 

through during a return process, a multivariate study was conducted at five Swedish e-

commerce companies. The study confirms which steps exist and that they can differ between 

companies. An observation study was conducted to map the company's steps in a return process, 

to confirm what activities a company has and how it affects the customers return process. In 

order for a company to generate customer satisfaction, they must understand the behaviour of 

their consumers and a return process should be customized depending on segment and market. 

Customer satisfaction can be achieved through efficiency, convenience and accuracy that 

contribute to loyal customers. Depending on how the company presents information on the 

website, the purchase, return and return policy, it helps to understand how the customer 

experiences the return process and to which extent a consumer returns. The overall experience 

of purchase and returns is important in strengthening relationships between customers and 

companies. 

  

 

  



 

Sammanfattning 

E-handel är i nuläget ett etablerat fenomen som växer för varje år. I samband med att e-handen 

breder ut sig och försäljningen mellan olika länder ökar bidrar det även till en ökad returgrad. 

Returgraden inom e-handel är den högsta i jämförelse med övriga försäljningskanaler och är ett 

hot för många företags överlevnad. För att vända returen till någonting positivt kan 

returprocessen användas för att stärka kundlojalitet och kundvärde genom segmenterade 

lösningar.  

Syftet med rapporten är att identifiera de steg en konsument går igenom i en returprocess och 

om dessa aktiviteter kan skapa lojalitet och kundtillfredsställelse som stärker relation mellan 

konsument och företag. För studien utformades det en enkätundersökning för konsumenter som 

returnerat en produkt på Etonshirts.com. Från enkätundersökningen framgick det att stor andel 

av respondenterna var mycket nöjda med företagets returprocess men även att det fanns 

områden som kan utvecklas. För att bekräfta vilka steg en konsument går igenom under en 

returprocess gjordes en flerfallstudie av fem svenska e-handelsföretag. Studien bekräftar vilka 

steg som finns och att de kan skilja sig mellan företag. En observationsstudie utfördes i syfte 

med att identifiera företagets steg i en returprocess, detta för att bekräfta vilka steg ett företag 

har och hur det i sin tur påverkar kundens process.  

För att en återförsäljare ska kunna generera kundnöjdhet måste återförsäljaren förstå sina 

konsumenters beteende och en returprocess bör anpassas beroende på segment och marknad. 

Kundnöjdheten kan nås genom effektivitet, bekvämlighet och noggrannhet som bidrar till lojala 

kunder. Beroende på hur företaget presenterar information på webbplatsen, om köpet, retursedel 

och returpolicy bidrar det till hur kunden upplever returprocessen och i vilken utsträckning en 

konsument returnerar. Den totala upplevelsen av köp och retur är viktig för att stärka relation 

mellan kund och företag. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  
Decennier av relativt stabil tillväxt i Europa och USA har ändrat befolkningens levnadssätt. 

Länderna i regionerna producerar och konsumerar mer varor och tjänster än någonsin 

(europeiska miljöbyrån, 2015). Förutom att öka så breder handeln även ut sig över fler kanaler. 

E-handel som introducerades i samhället på 90-talet har ökat rekordartat och utgör idag 8,7 

procent av den totala detaljhandeln i Sverige (PostNord, 2017). E-handeln har varit 

revolutionerande för många företag och en möjlighet att etablera sig globalt. Kategorin ”kläder 

och accessoarer” är den kategori som är mest populär när privatkonsumenter handlar utanför 

landsgränsen, men med nya möjligheter följer nya hot. Returgraden inom e-handeln är högre 

än andra försäljningskanaler, främst inom kategorin ”kläder och accessoarer” (PostNord, 2017). 

Den kraftigt ökade handeln leder till kraftigt ökande returer och det är det största logistiska 

hotet mot branschen. Returgraden för kategorin ligger i USA mellan 25–50 procent 

(census.gov, 2018). Returgraden i Europa uppvisar liknande siffror enligt (PostNord, 2017) 

(Hjort, 2013).  

Byten och returer är en naturlig del i handelsverksamheten och är inget som företag kommer att 

bli av med. Returer är istället ett bra tillfälle för företag att stärka sin kundlojalitet genom att 

göra uppföljningar på returorsakerna (PostNord, 2017). Ett modernt e-handelsföretag behöver 

komma ifrån bilden av att kunder är en homogen grupp och istället kunna anpassa sig efter olika 

kundgruppers skilda behov och förväntningar. För att kunna generera kundvärde också i en 

returprocess måste företag arbeta löpande med returhantering. Företag som kan förutspå 

kundens beteende kommer att vinna stora fördelar i förhållande till sina konkurrenter. För att 

kunna utnyttja kundens köpbeteende på ett optimalt sätt behöver de skifta sitt fokus från produkt 

till kund. Eftersom en retur är en del av den totala köpupplevelsen är det relevant för företag att 

anpassa returprocessen efter sin primära kundgrupp för att nå kundvärde (Ericsson, Gattorna, 

Hjort, & Lantz, 2013). 

1.2 Problembeskrivning  
Returprocessen inom e-handelsföretag har historiskt sett varit en process för att ta igen och i 

bästa fall återställa värdet av den returnerade produkten (Hjort, 2013). Det finns mycket 

forskning som analyserar konsumenters köpbeteenden och hur företag kan stärka 

kundrelationen vid köp och leverans men den forskning som finns på returprocessen 

koncentreras till företagets processteg (Qiu , Lin, & Li, 2015). 

Konsumenters beteende har ändrats avsevärt under 2000-talet och marknaden möter idag 

medvetna och kräsna kunder (Harrison, Godsell, & Emberson, 2006). Fenomenet definieras 

ofta som ett marknadsproblem men Emberson, Harrison och Godsell (2006) menar att de 

grundläggande förändringarna i sättet efterfrågan uppfylls kräver att företag skapar 

kontextspecifika strategier för att vara konkurrenskraftiga. Eftersom konsumenters beteende är 

individuellt och komplext är orsaken till en retur svår att fånga upp och enligt Hjort (2013) är 

en returprocess som fokuserar på effektivitet och som inte följer upp returorsaker samvärdig 

med att slumpmässigt riskera företagskapital. Vid utformningen av många försörjningskedjor 

krävs ett skifte i fokus; från produkten till slutkonsumenten och mer specificerat till 

slutkonsumentens köpbeteende (Harrison, Godsell, & Emberson, 2006). 

Kundens beslut att returnera en produkt kan ske i flera olika stadier från att produkten är 

beställd. Beslutet kan grunda sig på en mängd faktorer; ånger, missnöje, pris, service, betalning 

med flera. En undersökning av Hjort (2013) visar att även returneringsvillkoren har betydelse 
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för kundens beslut. Är returprocessen dyr eller krånglig, minskar antalet returer men det uppstår 

missnöje hos kunden (De Leuuw, Minguela-Rata, Sabet, & Sigurðardóttir, 2015). Kunder som 

erbjuds generösa returneringsvillkor känner sig tryggare med att påbörja returprocessen, det 

skapar långsiktiga kundrelationer och därför på sikt en mer lönsam organisation trots att 

mängden returer är hög. 

Mäns köpbeteende har en stark koppling till upplevelse och tillfredsställelse och män tolkar 

generellt elektronisk information annorlunda än kvinnor. Socionomer föreslår därför att 

beteenden inom e-handel ska analyseras med kön som en central utgångspunkt (Hwang, 2010). 

Manliga detaljhandlare shoppar i högre grad än någonsin, de får mer och mer uppmärksamhet 

och utgör ett helt klart viktigare segment för dagens marknad än tidigare (Brosdahl & Carpenter, 

2012). Trots det finns det nästan ingen forskning och därmed ett gap i litteraturen på manligt 

beteende inom detaljhandeln och hur köns-segmentets påverkas av e-handeln har inte 

analyserats tillräckligt för att e-handelsflöden ska kunna optimeras till segmentet (Dittmar, 

Long, & Meek, 2004; Kit Chang, Cheung, & S. Lai, 2005; Hasan, 2010; Mitchell & Bakewell, 

2007; Koh Jialin & Cho, 2009). 

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med rapporten är att identifiera hur de olika aktiviteterna i en returprocess för herrmode 

inom e-handel påverkar kundens uppfattning om företaget och hur aktiviteterna kan anpassas 

för att stärka relationen mellan kund och företag. 

Med utgångspunkt från ovan formulerade syfte har följande forskningsfråga utformats:  

Hur kan aktiviteterna i en returprocess anpassas för att stärka relationen mellan kund och 

företag? 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas geografiskt mot Sverige, Tyskland, Storbritannien och USA. Anledningen 

till avgränsningen är att USA ligger i framkant gällande e-handel och att länder inom EU-

unionen har liknande handelsbeteende men kan särskilja sig i returbeteenden (PostNord, 

2017). Arbetets andra avgränsning är e-handelsflöden, det är en växande del av den totala 

handeln och den ökar i både antal konsumenter och omfattning varje år. Efter hemelektronik 

är branschen kläder och accessoarer den bransch som omsätter störst belopp inom e-handeln 

och den kategorin är arbetets tredje avgränsning. Avgränsningen till branschen kläder och 

accessoarer grundas på den höga returgraden inom kategorin.  I takt med att e-handelns 

försäljningssiffror ökar stiger även returgraden och i kategorin kläder och accessoarer kan den 

uppgå till 25–50 procent (PostNord, 2017). På grund av branschens betydande omfattning har 

arbetet avgränsats ytterligare till returprocessen för herrmode riktat till segmentet män i åldern 

26+ år. Eftersom etableringen av e-handel skett under de senaste decennierna och 

utvecklingen gått fort framåt är arbetet grundat på litteratur som är publicerade från år 2001 

och framåt.  
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2. Teoretisk referensram 
Nedan presenteras sammanfattning av befintlig litteratur av valt forskningsområde. 

2.1 Konsumentens beteende  

2.1.1 Kundlojalitet 
För att en organisation ska vara framgångsrik behöver de attrahera och bevara kunder. För att 

en kund ska känna lojalitet krävs det att den har en vision om en viss produkt och att det finns 

ett flertal återförsäljare att välja på. Lojaliteten utformas efter kundens positiva erfarenheter 

med köpet eller den valda återförsäljaren. Ett företags operativa faktorer påverkar kundnöjdhet 

och lojalitet och dessa bidrar i sin tur till företagets framgång (Ramanathan, 2011) och 

lönsamhet (Jiang & Rosenbloom, 2005). Lojala kunder är viktigt eftersom de enligt Jiang och 

Rosenbloom (2005) brukar köpa fler produkter och oftare, de är dessutom mer motiverade att 

hitta information på återförsäljarens webbplats och är mer motståndskraftiga till 

konkurrenternas kampanjer. Lojala kunder är även benägna att prata positivt om företaget och 

en återförsäljares rykte spelar roll då det ger konsumenten signaler om trovärdighet, 

tillförlitlighet, kvalitet och ansvar. Dessa faktorer kan minska en konsuments risker i e-

handelsköp då ryktet har en viktig inverkan under konsumentens beslutprocess och påverkar 

konsumentens positiva känsla inför köpet (Panswan, Pei, & Yan, 2014). Ahammad och Pham 

(2017) bekräftar att det finns en koppling mellan en kunds lojalitet i form av återköpsintresse, 

villighet att betala mer för en produkt och föra vidare positiva rykten om återförsäljaren. En 

återförsäljare inom e-handel som har ett bra rykte och erbjuder pengar tillbaka vid en retur 

kommer att uppfattas mer pålitliga och tillförlitliga än de återförsäljare som har sämre rykte.  

En konsument är enligt Jiang och Rosenbloom (2005) beroende av den totala erfarenheten, den 

övergripande tillfredsställelsen och uppfyllnad av förväntningar i samband med ett köp och en 

retur när de tar ett beslut om att göra ett nytt köp hos en återförsäljare. Faktorer som påverkar 

är individuellt men dagens produktutvecklare arbetar med den totala cykeln för hur 

konsumenter utför en beställning, hur de använder produkten och relaterad service. Ytterligare 

värdeskapande faktorer är hur omkringprodukter och tjänster är utformade efter kundens behov. 

Det gäller bland annat produktförpackningar, tjänster, reklam, kundservice, webbsidans 

prestanda, leveransmöjligheter, returhantering som är värdeskapande för kunden och bidrar till 

att locka och behålla kunder. Om en återförsäljare kan erbjuda en bra produkt och service kan 

detta ge kunden en känsla av lojalitet (Jiang & Rosenbloom, 2005). Ramanathan (2011) har 

identifierat sex faktorer som bidrar till kundlojaliteten; webbplatsnavigering, 

produktinformation och pris, produkttillgänglighet, leveranstid och leveransfrihet. Efter inköpet 

finns det faktorer som support vid tracking, leverans i tid och kundsupport som är viktiga 

faktorer för kundlojaliteten. För att öka återköp och kundlojalitet är returen en viktig faktor som 

bidrar till den totala erfarenheten. En kund påverkas av återförsäljarens återhämtningsstrategier 

och servicekvalitet. Kundlojaliteten är dock olika beroende på typ av produkter och vilken risk 

som konsumenten upplever vid ett köp (Ramanathan, 2011). Returer och tjänster efter 

försäljning bidrar till ökat kundvärde och det i sin tur bidrar till att kundens förtroende för 

återförsäljaren växer (Hjort & Lantz, 2016)  

Lojalitet i samband med retur kan stärkas om kunden får valmöjligheter i form av olika 

returmöjligheter och priser, att en retur kan bli upphämtad eller lämnad hos ombud, att 

konsumenten kan returnera i en fysisk butik eller via e-handelskanalen (Boter at al. 2016). 

Hellström, Hjort, Karlsson och Oghazi (2018) hävdar även att kundens lojalitet ökar om kunden 

kan byta en produkt eller få pengar tillbaka i samband med en retur. En enkel hanteringsprocess 

för en konsument i samband med en retur kan locka kunden att återkomma men även skapa 

lojala kunder (Lantz & Hjort 2011). Kundnöjdhet och lojalitet kan höjas om företag utvecklar 



- 4 - 

 

områden som konsumenter inte tycker är tillräckligt bra. Dessa områden kan noteras i samband 

med att konsumenter kontaktar återförsäljaren och för en klagan. Om en kund klagar kan det 

vara på grund av olika anledningar så som rent missnöje med en produkt, missnöje tillsammans 

med demografi, kultur, miljö, specifika orsaker eller personliga åsikter. Någonting som företag 

bör vara aktsamma med är konsumenter som klagar trots att de är nöjda med produkten och vill 

utnyttja systemet eller göra bedrägerier (Harris 2010). 

2.1.2 Konsumentbeteende  
Att köpa en produkt online kan likna de beteenden som konsumenten har haft inom traditionella 

handeln och kan enligt Guptha och Malik (2013) delas upp i fem steg; problemigenkänning, 

informationssökning, utvärdering, genomförande av köp och efterköp. Människor som ofta 

använder internet föredrar att konsumera via internet. Köpbeteende beror på demografi, service, 

produktens egenskaper och webbsidans kvalitet påverkar inställningen till e-handel och därför 

även deras köpbeteende. Bekvämlighet och risk är kopplade till attityd och beteende. En fördel 

med e-handel är att webbsidan är tillgänglig för konsumenten att göra köp när som helst, oavsett 

var de befinner sig och känner sig bekväm. Köpbeteende online beror på varierande faktorer 

men när det gäller köp av produkter är konsumenter oroade för bland annat pålitliga 

leverantörer, kvalitén på produkten, och en webbsida som är tilltalande för att påverka en 

konsument att handla online (Guptha & Malik, 2013). 

 

Efterköpsbeteende  

Att skicka tillbaka en produkt till en återförsäljare är en del av efterköpsbeteendet som i sin tur 

är en del i köpprocessen där konsumenten bedömer förväntningar före köp med det resultat av 

vad konsumenten har köpt enligt Kang och Johnson (2009). En kund kan uppleva missnöje eller 

tillfredsställelse. Om en kund känner missnöje på grund av skillnaden mellan förväntningar av 

en produkt och verkligheten av produkten kan konsumenten utföra ett flertal olika klagomål till 

återförsäljaren men även returnera en produkt. Beroende på hur återförsäljaren svarar kunden 

på dennes klagomål kan kunden sedan utvärdera om klagomålet gav tillfredsställelse eller ett 

missnöje. I slutändan påverkar hela förloppet kundens tillfredsställelse eller missnöje. 

Efterköpsbeteende påverkas av olika faktorer, produktrelaterade variabler, kundens personliga 

egenskaper och variabler som finns i koppling till köpet (Kang & Johnson, 2009). Enligt Cook 

& Yurchisin (2017) behöver återförsäljare utreda orsaker till returbeteendet oavsett om det är 

relaterat till produkten eller till konsumenten. Medvetna återförsäljare behöver hitta 

marknadsstrategier som leder till en ökning av kundens tillfredsställelse både innan, under och 

efter köpet. Det kan leda till att kunden blir motiverad att komma tillbaka för att göra framtida 

köp hos återförsäljaren.  

Planerat köpbeteende och impulsiva konsumenter 

Kang och Johnson (2009) hävdar även att impulsiva köp returneras i större utsträckning än de 

köp som gjorts av en mer noggrann konsument. En konsument som styrs av sina känslor för att 

köpa en produkt utan att planera köpet eller tänka rationellt kan genom sitt beteende utföra ett 

impulsköp (Cook & Yurchisin, 2017). Detta bekräftar Kang och Johnson (2009) de menar även 

att impulsivitet handlar om att göra spontana, reflekterande och omedelbara inköp för att 

uppleva behov av nyhet, underhållning och känslomässig höjning. Enligt Hsu, Lin och Lo 

(2016) kan ett impulsköp delas in i fyra olika kategorier; rent impulsköp som är en typ av flykt 

eller uppförande av omedelbart köp genom en nyhet, ett påminnelseimpulsköp som uppkommer 

då en konsument ser en produkt eller annons och kommer ihåg att de har ett behov att fylla. Det 

tredje impulsköpet är ett planerat impulsköp som sker då konsumenten har planerat köpet men 

inväntar en kampanj eller rabatt och det fjärde impulsköpet som sker då en konsument ser en 

produkt och visualiserar att det finns ett behov av just den produkten (Hsu, Lin, & Lo, 2016). 
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Impulsiva köp kan användas som tidsfördriv och leder till att konsumenten lättare upplever en 

negativ känsla. Det menar Cook och Yurchisin (2017) som presenterar känslor i samband med 

ett impulsköp som ånger och skuld även om det inte är något fel på produkten så kommer 

kunden känna sig missnöjd med inköpet. Människor som är modemedvetna kan uppleva rädsla 

att missa en potentiell önskad produkt, detta kan leda till impulsköp (Cook & Yurchisin, 2017). 

Fri leverans och fri retur kan påverka impulsköp. Fria returer ökar antalet impulsköp eftersom 

det inte uppkommer någon risk med köpet. Fri leverans kan också påverka den impulsive 

kunden. Det har noterats skillnader mellan impulsköpen i den fysiska handeln och den digitala 

handeln. Det som skiljer de impulsiva köpen är att de online finns det en fördel då den impulsive 

konsumenten kan spara tid och på så sätt öka antalet oförutsedda köp. Det impulsiva köpet kan 

kopplas med hur återförsäljarnas webbsida är utformad och vilken information de får i samband 

med köpet (Hjort & Lantz, 2013; Hsu, Lin, & Lo 2016). Viktigt för företag är hur de utvecklar 

strategier för att lyckas få en impulsköpare att bli nöjd med sin valda produkt och inte returnera 

den. Den impulsive konsumenten kan även returnera sina inköp trots att de är ganska nöjda med 

sitt köp. Returer av trendprodukter eller säsongsprodukter kan påverka företaget negativ men 

att vägra returnera av dessa produkter skulle skada kundens lojalitet (Kang & Johnson 2009). 

Tre typer av övertygelser som är; beteende, normativitet och kontroll grundar sig i kognitiv 

bearbetning och förändringsnivå. Det finns även känslomässiga modeller som presenterar ett 

planerat beteende genom känslighet som hot, rädsla, humör, positiv eller negativ känsla eller 

bedömning. Om dessa faktorer inte förändras kan beteende bli stabilt över tiden. Om dessa 

faktorer är uppfyllda är ett tidigare beteende kan det vara det bästa sättet att se framtida beteende 

(Jiang & Rosenbloom, 2005). Mer noggranna konsumenter har ett mer planerat beteende och 

det innebär att konsumenten kan bestämma sig för att utföra eller att inte utföra ett köp. Faktorer 

som leder till ett planerat köp är möjligheter och resurser i form av tid, pengar, färdigheter och 

andra komponenter. Detta är i grundläggande faktorer som kontrolleras av konsumentens 

beteende (Ajzen, 1991). 

2.1.3 Könsskillnader inom e-handel  
Studier om könsskillnader relaterat till datorer visar att det finns betydande skillnader i form av 

attityd och beteende gentemot datorer gällande kvinnor och män (Volman, van Eck, 

Heemskerk, & Kuiper, 2005). Män uppvisar generellt en högre datoranpassningsnivå än 

kvinnor (Durnell & Haag, 2002). Kommunikationsmönster och datoraanvändning påverkar hur 

män och kvinnor använder internet och i förlängningen e-handel (Koh Jialin & Cho, 2009). 

Generellt sett är e-handel mer tilltalande och attraktivt för män än för kvinnor, män har en mer 

positiv attityd till fenomenet och handlar online i en högre utsträckning än kvinnor (Hasan, 

2010), det bekräftas av Dittmar, Long och Meek (2004) Kit Chang, Cheung och S. Lai (2005). 

Män ser e-handel som mer effektiv och ekonomisk än traditionell handel (Dittmar, Long, & 

Meek, 2004). En av de största skillnader mellan män och kvinnor som handlar online är det 

emotionella engagemanget (Dittmar, Long, & Meek, 2004). Män är enligt Hasan (2010) inte 

lika känslomässigt engagerade i ett köp och påverkas inte av kundrecensioner och 

rekommendationer i samma utsträckning som kvinnor. Män känner även större tilltro till 

tekniken. En grund till skillnaderna mellan kvinnors och mäns inställning till e-handel är 

riskuppfattningen. Den gynnsamma uppfattningen av e-handel påverkas av tron på säkerheten 

i utförandet av de olika processtegen; transaktioner, webbdesign, webbplatsförtroende, 

webbplatstillfredställelse samt kundens lojalitet till webbplatsen (Hasan, 2010; Dittmar, Long, 

& Meek, 2004). Män är logiska och analytiska i sin handel, de använder den informationen som 

finns tillgänglig och behöver de mer information är de sakliga och kortfattade i sina sökningar 

(Banyte, Rutelione, & Jaruseviciute, 2015). Vid planerade köp handlar män ofta återkommande 

i samma butiker även om en annan butik erbjuder ett liknande sortiment till bättre priser 

(Banyte, Rutelione, & Jaruseviciute, 2015). Vid impulsköp associerar män ofta köpet med 
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tävlan och får en mäktighetskänsla om de köper något för det lägsta priset (Banyte, Rutelione, 

& Jaruseviciute, 2015). Män som e-handlar värderar att inköpsprocessen ska vara bekväm och 

snabb samt att de lätt ska navigera sig fram till produkterna de söker i det erbjudna sortimentet, 

de tvivlar inte och tar snabba beslut (Banyte, Rutelione, & Jaruseviciute, 2015). På grund av 

mannens generella fokus på effektivitet är de ofta lojala i sina shoppingval (Brosdahl & 

Carpenter, 2012). Det viktigaste för mannen är att inköpsprocessen ska gå snabbt och inte 

krångla eftersom mannen allmänt inte finner något nöje i shoppingen (Alreck & Settle, 2001). 

 

2.2 Faktorer under köpupplevelse som bidrar till retur 
En konsuments köpupplevelse är utformat efter kundens erfarenheter i samband med ett köp 

eller vid kontakt med en organisation. Kundens erfarenhet är kopplat till ett flertal faktorer 

bland annat produktens tillgänglighet (Jiang och Rosenbloom 2005). Onlinemarknaden 

påverkas av varje köp som utförs och bekväm shopping bidrar till positiva erfarenheter för 

kunden. Några av återförsäljares egenskaper som bidrar till en bekväm och positiv inställning 

vid inköp och retur är enligt Jiang och Rosenbloom (2005) webbplatsens prestanda, information 

om produkten, val av produkter, enkla beställningar och frakthantering vilket även bekräftas av 

Bienstock & Collier (2011). De påpekar även vikten av hur återförsäljaren hanterar eventuella 

problem som uppkommer under inköpstillfället och returnering. En viktig komponent under 

inköpsbeslutet är att återförsäljare inom e-handel ska hantera returprocessen effektivt i omvänd 

ordning så att kunden upplever bekvämlighet, noggrannhet och effektivitet (Jiang & 

Rosenbloom, 2005)  

2.2.1 Webbplatsens utformning och produktinformation 
Webbplatsen är kundens primära kontaktpunkt med företaget, där kan konsumenten få ut en 

stor del av information om produkterna och företaget (Bienstock & Collier, 2011). Kunder har 

olika sätt att bedöma en webbplats som bedriver e-handel. Utöver dessa faktorer är det även 

viktigt att webbsidor innehåller lämplig och rätt produktinformation samt produktbild som 

uppdateras regelbundet för att säkerställa lagersaldon, förändringar i sortiment och av 

produktinformation (Ramanathan, 2011). Enligt Jiang och Rosenbloom (2005) är många 

konsumenter osäkra på den information som finns på webbsidan då de inte kan se eller hantera 

produkten som de kan i en fysisk butik. De påpekar även att en återförsäljare som har en djup 

produktinformation på sin webb skapar bekvämlighet för konsumenten och det genererar 

försäljning i en högre utsträckning än de e-handelsföretag som inte har lika bred 

produktinformation. Om produktinformation eller produktbild inte stämmer överens med 

verkligheten kan det göra att kunden upplever missnöje som bidrar till returnering av produkten. 

Återförsäljarna behöver använda sig av detaljerade beskrivningar och visuella presentationer 

av produkter för att motivera kunden till ett köp som inte bidrar till retur. Utöver information 

om produkten skall en webbsida informera kunden om alla policys och processer (Bienstock & 

Collier, 2011). Företagen som kan ge kunden tydlig information om produkten och köpet kan 

undvika returer då kunden tydligt vet vad de köper. Det kan ses som nästan omöjligt att undvika 

returer av kläder eftersom kunden ofta är osäkra om passform, storlek och färg då de köps 

online. För att minska problemet måste företagets detaljister och leverantörer ha ett nära 

samarbete för att kunna presentera enhetliga riktlinjer för alla produkters storlekar. Detta kan 

göras genom att ge mer information på hemsidan och på så sätt minska andelen returer (De 

Leuuw et al. 2015). 

Den information som företag ger kunden direkt då inköpet är gjort räcker inte för att uppfylla 

förväntningar utan kunden baserar sin nöjdhet på hela processen. Då kunden har mottagit en 

produkt inspekteras produkten och först i detta skede kan produkten uppfylla kundens 

förväntningar. Om produkten inte uppfyller kundens krav som skapats vid inköpsdatumet är 
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kunden missnöjd och mer villig att returnera varan. Returer kan bero på vilka förväntningar 

som finns på produkten och osäkerhet kring denna. Då kunden e-handlar så har den inte 

fullständig information om produkten och det leder till ofullständiga förväntningar (Bijmolt, 

Gensler, Minnema, & Wiesel, 2016). Det bekräftar Ahammad och Pham (2017) och påpekar 

dessutom hur viktig returhanteringen är vid ett online-köp eftersom konsumenten inte har sett 

produkten fysiskt innan inköpet. Osäkerhet tillsammans med kundens förväntningar om 

produktutveckling och produktnyttjande bidrar till returer. En kunds förväntningar har direkt 

påverkan på tillfredsställelse och om en kund har höga förhoppningar på en produkt och 

prestanda kan det bidra till ökade returer då kunden har höga förväntningar från början 

(Bijmolt, Gensler, Minnema, & Wiesel, 2016). 

2.2.2 Ekonomiska transaktioner 
Förutom webbsidans design och informativa del är det viktigt att företaget arbetar med säkra 

transaktioner vid köp och återbetalning i samband med returer (Ramanathan, 2011). Bienstock 

och Collier (2011) påpekar även att i samband med ett e-handelsköp vill många konsumenter 

vara säkra på att transaktionerna är pålitliga, till exempel vill de veta att uppgifter och 

kreditkortsinformation är säker och skyddad. Det är en faktor som påverkar konsumenten i 

beslutet att genomföra ett köp. Jiang och Rosenbloom (2005) hävdar att konsumenter förväntar 

sig att faktureras och debiteras korrekt och att återförsäljaren kan presentera flera lösningar för 

att möta denna förväntning. Ramanathan (2011) ger förslag till återförsäljare som inte kan lösa 

transaktionen internt att köpa tjänsten av bland annat PayPal eller liknande aktörer som är 

certifierade inom området. Det är viktigt för en kund att tillhandahålla kvitton för betalning och 

tillhörande dokument, att de tar emot alla produkter som de har beställt och att de inte får 

någonting som de inte har beställt. Ett företags prestanda för transaktioner är viktigt när det 

gäller återbetalning av returer och det påverkar kundens lojalitet (Ramanathan, 2011). En 

returprocess som är korrekt utvecklad med fastställda transaktionslösningar leda till förbättrade 

relationer mellan konsument och företag (Kocabasoglu & Prahinski, 2006) 

Om ett fel inträffar i samband med ett köp är det viktigt att återförsäljaren bygger och 

upprätthåller kundrelationen. Om en kund förblir missnöjd och returnerar varan är det ett bra 

tillfälle att tillfredsställa kunden. Återförsäljaren kan erbjuda pengarna tillbaka, betala 

eventuella frakt och returkostnader, ge kuponger för framtida köp eller en ursäkt. Kunder 

upplever ofta att de endast vill ha en bekräftelse på att kundens köp inte var enligt normen och 

att det var återförsäljarnas fel att kunden behövde göra en retur. Alternativa utgifter i samband 

med en retur är för återförsäljarna minimal i relation till eventuell framtida förlust av intäkter 

från en missnöjd kund (Bienstock & Collier, 2011). 

2.3.3 Transporter, leverans och kundtjänst                 
Den fysiska leveransen är en av de viktigaste komponenterna i den totala köpupplevelsen 

hävdar Ramanathan (2011), Bienstock & Collier (2011) och Jiang & Rosenbloom (2005). Det 

har visat sig att vissa konsumenter inte har intresse för om en produkt levereras till affär eller 

ombud men i de fall då en leverans sker direkt hem till kunden är de oroade för hur och när 

leveransen kommer att ske. Att använda etablerade transportörer som samarbetspartner har visat 

sig påverka kundens beslut att genomföra ett köp. En kund som får en dålig upplevelse av 

leveransen kan med sannolikhet använda en annan återförsäljare för framtida köp (Bienstock & 

Collier, 2011). Enligt Jiang och Rosenbloom (2005) kan återförsäljare erbjuda kunden 

alternativ och olika kostnader för frakt och returer samt hantering som i sin tur bidrar till att 

tillfredsställa kundens behov och återförsäljarens konkurrensfördel. Kunder som vill ha 

möjligheten till en kortare tidsram för leveranser kan tänka sig att betala extra fraktavgift för att 

få en snabbare leverans. Andra konsumenter kan tänka sig att vänta om det genererar en lägre 

fraktkostnad. Att sändningar leverans i tid är lika viktigt och utgör en konkurrensprioritering i 
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e-handel. Företagen behöver utföra de utlovade tjänsterna korrekt och i rätt tid. Ett misstag som 

återförsäljare gör är att lova kunden leverans inom ett visst tidsintervall och sedan inte kunna 

uppfylla det vilket bidrar till returer (Jiang & Rosenbloom, 2005). Istället kan en återförsäljare 

ange en längre leveranstid än vad det faktiskt har och om konsumenten får leveransen innan 

detta datum uppfattar kunden en hög kvalitet.  

Produktleveranser är ett känsligt område och har en stark påverkan på kvalitetsbedömning. 

Kunden har höga förväntningar på leveranser och tolererar inte fel. En återförsäljare som 

levererar varor i tid eller till och med tidigare än planerat har skapat kundnöjdhet. Då företag 

uppfyllt detta som standard har kunden lättare att se framtida leveransfel som en 

engångsföreteelse och blir ändå återkommande till återförsäljaren. Om kunden inte får den 

produkt de har beställt eller annat fel har inträffat kan de uppleva frustration och ett jobbigt 

moment att behöva kontakta återförsäljaren för att lösa problemet. Att använda en slarvig 

förpackning eller hantering av produkter bidrar inte till att kunden får förtroende för 

återförsäljaren. Skadade produkter som kommer fram till kunden har i stor utsträckning skadats 

i samband med transportörens hantering men många konsumenter upplever att det är 

återförsäljarens ansvar (Bienstock & Collier 2011). Det bekräftar även Jiang och Rosenbloom 

(2005) samt påpekar att leveranskvalitet ska inkludera snabbhet och säkerställa att både 

korrekta och intakta produkter och tjänster levereras i beställd kvantitet. Det är viktigt att en 

kund känner sig tillfredsställd vid leverans och transporter i en returhantering och det betyder 

att den omvända logistiken måste fungera enligt kundens önskemål, speciellt i e-handel 

eftersom graden av returnerade produkter är högre än vid traditionella köp i fysiska butiker. 

Ytterligare en faktor som är viktig för kunden är att informationen om hur en leverans ska 

skickas tillbaka i samband med retur är väl utformad (Ramanathan, 2011). Det är viktigt att 

kundservice kan hantera frågor om leveranser då det uppstår frågor eller om kundens 

förväntningar inte är uppfyllda. Kundtjänst utgör en stor betydelse för en misslyckad 

kundkontakt och kan vändas för att ge kunden glädje.  

 

2.3 Returprocess, kundperspektiv  
Nedan presenteras returpolicyn och dess roll i returprocessen samt alla aktiviteter kunden 

genomgår vid en returprocess. 

2.3.1 Returpolicy 
En returpolicy innefattar restriktioner om returer och erbjudanden som kan uppmuntra till köp, 

villkoren i returpolicyn varierar från företag till företag. En returpolicy innehåller ofta 

information om vilken tid konsumenten har på sig att returnera en produkt, eventuella kostnader 

i samband med returen, villkor för återbetalning av pengar eller byte av produkt och eventuella 

skyldigheter som kunden har för att få sin retur godkänd (Freling, Janakiraman, & Syrdal, 2015) 

(Ahsan & Rahman, 2016). En returpolicy bidrar till att säkerställa kundnöjdhet (Ahsan & 

Rahman, 2016). Återförsäljare utnyttjar en returpolicy på olika sätt, bland annat efter köpet, 

genom att få kunder att utvärdera köpet. Återförsäljare har olika mål med returhanteringen, det 

kan bland annat vara faktorer som pengar, tid, omfattning, ansträngning och byte (Hjort & 

Lantz, 2013). Harris (2010) och Ahsan och Rahman (2016) hävdar att returpolicy är ett bra sätt 

för företag att informera kunder om vilka rättigheter de har. Returpolicyn är en faktor som enligt 

Hellström et al. (2018) påverkar vilken utsträckning en konsument köper produkter från en 

återförsäljare. 

En lätt returpolicy som är mer generös i sina villkor alternativt en hårdare returpolicy som inte 

är lika generös i sina villkor bidrar till konsumentbeteende på olika sätt (Boter at al. 2016). En 

generös returpolicy kan bidra till att öka konsumentens förtroende till återförsäljaren (Panswan, 



- 9 - 

 

Pei & Yan 2014). Hellström at al. (2018) har tagit del av en forskning som visar att en lätt 

returpolicy bidrar till att återförsäljare kan vinna fördel av en retur genom att det kan bidra till 

återkommande köp. Ramanathan (2011) bekräftar att ett företag med en lätt returpolicy som har 

tydlig information bidrar till att kunden väljer att återkomma till återförsäljaren. Hjort och Lantz 

(2013) hävdar att en lätt returpolicy bör användas då återförsäljaren säljer produkter av ett högre 

värde men då värdet är lägre på produkter kan en hårdare policy leda till minskade returer. En 

studie har visat att fri retur kan leda till minskning av det genomsnittliga värdet av en order men 

den kopplingen kan inte göras mot fri leverans (Hjort & Lantz 2013). 

2.3.2 Kundaktiviteter i en returprocess 
Det finns begränsat med litteratur på vilka kundens aktiviteter är och hur de ser ut i en 

returprocess. Enligt Stock & Mulki (2009) är kundens returprocess uppdelat i aktiviteterna 

godkännande av retur, märkning och övriga processer samt kreditering. Enligt Boter et al (2016) 

startar en returprocess då konsumenten bestämmer sig för att returnera en produkt och enligt 

Ahsan och Rahman (2016) startas beslutet om retur efter att produkten har öppnats, 

kontrollerats mot specifikation eller beställning. Det förekommer även fall där en returprocess 

startar efter att produkten är använd och kunden inte är nöjd (Ahsan & Rahman, 2016). Vissa 

returer kräver ett godkännande av återförsäljaren innan returen kan behandlas (Boter at al. 2016) 

detta bekräftas av Ahsan & Rahman (2016) som även menar att konsumenten ska ha tillgång 

till kontaktinformation och returpolicy för att ta del av alternativ returtjänst. 

Godkännandet är en process då återförsäljaren kontrollerar om konsumenten har rätt att 

returnera produkten enligt företagets returpolicy. I andra fall görs kontrollen av godkännandet 

då returen ankommit hos återförsäljaren. Om konsumenten fått bifogade returdokument 

tillsammans med produkten vid leverans ska dessa fyllas i och skickas tillbaka med returen 

(Boter at al. 2016). 

Enligt Boter at al. (2016) kan en fysisk transaktion av returen sedan ske, detta kan göras på tre 

olika sätt; 

· Konsumenten returnerar produkten i en fysisk butik som tillhör återförsäljaren. 

· Konsumenten returnerar produkten till en samlings- och avhämtningsplats som en 

affär, bensinstation eller ett postkontor och sedan hämtas returen av transportör som 

levererar till återförsäljaren.  

· Konsumenten beställer en servicetjänst och en transportör plockar upp produkten på 

konsumentens adress.   

Det sista steget i en returprocess för konsumenten är enligt Ahsan & Rahman (2016) när 

återförsäljaren har mottagit returen och konsumenten får pengarna tillbaka, ett produktbyte sker 

eller att återbetalning genom presentkort eller krediter hos återförsäljaren tillfaller 

konsumenten. 

 

2.4 Returprocess, företagsperspektiv 
Nedan presenteras vilka aktiviteter som företaget genomgår vid en returprocess samt hur 

information hanteras och vad den kan användas till. 

2.4.1 Företagsaktiviteter i en returprocess  
En kvantitativ undersökning genomförd av Stock & Mulki (2009) på 230 olika företag visar att 

de flesta e-handelsföretag själva hanterar sina returer, ofta i samma lokaler som utflödet sker. 

En säker och standardiserad hantering av returflödet kan bidra till en returprocess som är 

fördelaktig både för företaget och för kunden (Stock & Mulki, 2009). Den vetenskapligt 
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publicerade litteratur som granskar returprocessen redovisar från fyra och upp till sex olika 

processteg. Rogers och Tibben-Lembke (2001) presenterar fyra olika processteg; 

1. Mottagande, där företaget tar emot och lastar av returerna för att sedan skicka dem 

vidare till en hanteringsstation (Rogers & Tibben-Lembke, 2001). 

2. Hantering, består av informations- och transaktionsaktiviteter som registrering i 

sortiment och kreditering (Rogers & Tibben-Lembke, 2001). 

3. Sortering, i sorteringssteget inspekteras produkten och dirigeras i rätt riktning 

beroende på om den behöver restaureras/repareras/kasseras (Rogers & Tibben-

Lembke, 2001).   

4. Disponering, produkten hamnar i ett tillfälligt mellanlager eller går ut i sortimentet 

igen. Den kan också gå till reparation, restaurering eller kasseras (Rogers & Tibben-

Lembke, 2001). 

5. Ett femte och eventuellt steg benämns som ”pre-receipt” det innefattar frakt och 

administreringsarbete som sker innan mottagandet (Rogers & Tibben-Lembke, 2001). 

En enkätundersökning publicerad av Rogers och Tibben-Lembke (2001) visar att steg två, tre 

och fyra är de mest tidskrävande processtegen. Shear, Speh, och Stock (2006) identifierar fem 

steg i returprocessen; mottagande, sortera och lägg fram, processa, analysera och support där 

den individuella produkten fördelas till rätt avdelning (reparation, sortiment osv). Produkten 

disponeras enligt Shear, Speh och Stock (2006)´s modell i ”analyseringssteget”. Förutom viss 

skillnad i formuleringarna av processtegen innehåller Rogers och Tibben-Lembke (2001) och 

Shear, Speh och Stock (2006)´s processteg samma aktiviteter. Processtegen innefattar 

aktiviteter som avlastning, flyttning till processavdelning, datalagring, kreditering, inspektion, 

flyttning till dispositioneringspunkt, tillfällig lagring, ompackning, lagning, återställning. 

Cullen, Rossi och Bernon (2011) bekräftar samtliga aktiviteter men delar upp returprocessen i 

sex olika steg. Det första processteget är att avgöra om kunden har en giltig returorsak och om 

returen ska beviljas samt vilka processteg returen behöver genomgå. Det andra processteget 

som skiljer sig ifrån tidigare presenterade modeller är att Cullen, Rossi och Bernon (2011) 

definierar ”reparation och återställning” som ett eget processteg och inte som en del av 

disponeringsaktiviteten som Rogers och Tibbens-Lembke (2001) gör.  

Gemensamt för Cullen, Rossi och Bernon (2011) och Rogers och Tibben-Lembke (2001) är att 

deras forskning grundas på kvantitativ information som är sammanställd från 

enkätundersökningar. Sampaio, Massote, Ung, Araujo och Mayumi Matsuoka (2017) har tagit 

del av den litterära grunden från enkätstudierna och sedan genomfört en fallstudie inom online-

handel för att jämföra resultaten. Studien presenterar olika processteg i den analyserade 

returprocessen, som baseras på ett företag. Processen liknar den sex-stegs-process som är 

formulerad av Cullen, Rossi och Bernon (2011) där första steget är ett accepterande steg där 

det mottagande företaget avgör om det finns en giltig grund för returen. Om returen accepteras 

följer processtegen; återlämnande, produktdirigering, mottagande och kreditering. Är 

produkten i ursprungsskick går den sedan ut i sortiment igen. Är produkten istället defekt 

fortsätter returprocessen i ytterligare steg där den mellanlagras, restaureras, kontrolleras och går 

ut i sortiment, alternativt kasseras om skicket inte kan återställas (Sampaio, Massote, Ung, 

Araujo, & Mayumi Matsuoka, 2017). De Leuuw et al. (2015) har sammanställt företags 

returprocess från befintlig forskning (Figur 1). 
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Figur 1 – Sammanställning av teoretiskt material som analyserat företagets returprocess. (De Leuuw, 

Minguela-Rata, Sabet, & Sigurðardóttir, 2015). 

De Leuuw et al. (2015) anser att företagets returprocess börjar redan när kunden fysiskt ska 

återlämna produkten, detta kan ske i en fysisk butik eller vid ett postombud. Att erbjuda 

returneringsmöjligheter i en fysisk butik är fördelaktigt och stärker enligt Mukhopadhyay & 

Setoputro (2004) kundtillfredsställelsen. När kunden har lämnat produkten till ett ombud 

hämtas det sedan av företagets egna transporter eller av en inhyrd distributör. Företagets 

returpolicy avgör om returflödet för en produkt är öppet eller inte, har ångertiden för produkten 

överskridits har företaget tre alternativ enligt De Leuuw et al (2015); 

1. Centraliserad inspektion där företaget samlar alla returer och kontrollerar och bedömer 

om de ska accepteras.  

2. Decentraliserad inspektion där produkten kontrolleras direkt när kunden lämnar den i 

en fysisk butik eller vid ett ombud. Vid ett ombud kan detta styras genom streckkoden 

för returfrakten.  

3. Ingen inspektion, där företaget har en intern policy att acceptera alla returer.  

För att en kund som fått sin retur nekad fortfarande ska känna förtroende för företaget krävs det 

att kunden varit välinformerad angående returpolicyn och att företaget kan motivera varför 

returen nekades (De Leuu et al. 2015). Returpolicyn är även grunden för betalningsvillkoren 

gällande returen och de ska svara mot företagets kundservicestrategi och lagliga bestämmelser 

om ångerrätt (Lambert, Riopel, & Abdul-Kader, 2011). När returen är accepterad sker 

mottagandet (De Leuuw et al. 2015). 

2.4.2 Informationsflöde i returprocessen 
Returhanteringen är företagets enda chans att fånga upp information om varför produkten 

returneras, den informationen är mycket värdefull för företaget och insamling och 

dokumentation av returorsakerna bör vara högt prioriterat (Rogers & Tibben-Lembke, 2001). 

För att skapa maximalt kundvärde i returprocessens informationsflöden måste processen vara 

robust och kundorienterad (Li & Olorunniwo, 2008). Genom att sammanställa specifika 

returorsaker kan företag kartlägga sina kunders returneringsvanor (Rogers & Tibben-Lembke, 

2001). Returkod kan registreras redan innan kunden skickar iväg returen, det krävs då ett system 

som kan hantera den informationen och en kund som är villig att registrera returen på företagets 

webbplats. För att motivera kunden att registrera returen online kan företaget exempelvis 

erbjuda fri returfrakt som belöning till kunden. Fördelen med att kunden registrerar returen 

online är att företaget snabbt får information om vilka produkter som kommer komma tillbaka 

i sortimentet och på så sätt snabbare kan sälja produkten (De Leuuw at al. 2015). I vissa fall 

kräver ordern administrering av företaget innan kunden kan returnera den (Li & Olorunniwo, 
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2008). Returprocessen är ofta hårt styrd av informationsteknologi, IT, eftersom produktens 

rörelse måste dokumenteras och vara visuell för både företaget och kunden. Vanligast är att 

företag har skräddarsydda lösningar för sin verksamhet där de själva utformar 

informationsflödet mellan företag och kund. Informationslösningar påverkar returprocessens 

steg i hög utsträckning och informationen måste gå att dela med kunder/distributörer i realtid 

för att kunna erbjuda en effektiv och spårbar returprocess. Utöver information i realtid, 

webbaktiveradinventeringsdata, lagerinformation samt transport och schemaläggningsdata är 

den ömsesidiga tillgången till databaser mellan parter en viktig konkurrensfördel (Li & 

Olorunniwo, 2008). 

3. Metod 
Nedan presenteras tillvägagångssättet för denna rapport.  

3.1 Forskningsansats 
Uppsatsen grundar sig enligt Backman (2016) efter den traditionella forskningsprocessen, då 

den ger en mer objektiv syn än den kvalitativa forskningsprocessen som är mer subjektiv. 

Forskningen är upplagd efter ett deduktivt tillvägagångssätt se figur två, där forskaren i ett 

första steg granskar befintlig teori inom området, gör en teoretisk slutsats, för att sedan göra en 

empirisk uppföljning av forskningsområdet, komma fram till en slutsats av empiri för att i sista 

steget jämföra den teoretiska slutsatsen med den empiriska (Bryman & Bell, 2017). Med den 

traditionella forskningsprocessen och ett deduktivt tillvägagångssätt har grundar sig rapporten 

på frågeställning som är ett vanligt tillvägagångssätt då forskningsområdet är obekant för 

forskaren eller då forskaren har för lite kunskap på området. Rapporten är utformad enligt den 

linjära dispositionen som är den typiska för den traditionella forskningsrapporten. Den linjära 

dispositionen har ett logiskt upplägg; introduktion, problem (frågeställning), metod, resultat 

och diskussion (Backman, 2016) Målet med detta tillvägagångssätt är att bidra till det gap som 

finns i den befintliga teorin genom en empirisk undersökning. 

 

 

Figur 2 – Illustration av det valda tillvägagångssättet (Lindquist & Johansson, 2018) 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder  
I samband med datainsamling har flera metoder använts; litteratur, fallstudier och 

enkätundersökning. Rapporten grundas på litteraturgranskning inom området, en kvantitativ 

datainsamling från respondenter som gjort en e-handels retur, en fallstudie vid hantering av 

returer och flerfallstudie som gjorts på fem företag som säljer herrmode online. 

3.2.1 Litteraturstudie 
I rapporten har en litteraturgranskning inom området utförts som är i enlighet med Backman 

(2016) då en bakgrund och överblick på den litteratur som finns inom ett visst område 

sammanställs. Syftet var att sammanställa befintlig litteratur inom det valda området för att 

kunna återge en sammanställning av befintlig teori. 

Arbetets teoretiska del är uppbyggd av referentgranskade artiklar. Den litteratur som behandlar 

e-handel och returer är publicerade från år 2001 och framåt. För att ge rapporten en tillförlitlig 

nivå som stämmer överens med dagens handel och teknik har nedladdningsfrekvensen av 

artiklarna kontrollerats. Litteraturen om lojalitet och beteende som använts i arbetet är 
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publicerat från år 1991 och framåt då beteende och lojalitet drivs av demografi och 

personligheter som inte förändras lika snabbt som handeln. 

 

3.2.2 Kvantitativ enkätundersökning  
Elektroniska undersökningar har enligt Alexander och Hill (2006) varit användbara för att 

mäta kundtillfredsställelse inom e-handel. Denna typ av undersökning är billig, ger snabba 

svar, ger data som lätt går att bearbeta samt förmedlar en modern bild av företaget. Nackdelen 

av en elektronisk undersökning kan bland annat vara partiska svar och låg svarsfrekvens 

vilket Bryman och Bell (2017) bekräftar. Det är dessutom viktigt att undersökningen når ut till 

de kunder som slutför ett köp, de som returnerar ett köp men även de konsumenter som 

använder andra efter-sälj-tjänster (Hill & Alexander, 2006). Undersökningen utfördes genom 

enkätundersökningar via webben. Ett mail skickades ut till respondenterna med information 

och en inbjudan till undersökningen. Respondenten blev erbjudna att besöka en webbplats 

genom en länk där enkäten presenteras. Detta gjordes för att kunna utforma enkäten på ett bra 

sätt som visar en mer professionell bild samt att datasammanställningen skulle bli enklare att 

bearbeta. Respondenternas svar på enkäten laddades per automatik upp i en databas. 

Insamlingstekniken används för att generera en högre svarsprocent och för att få snabbare 

svar från respondenterna (Bryman & Bell, 2017). Enkätundersökningen utfördes för att få en 

bild av vilka faktorer som var viktiga för resondenterna i en returprocess, vilka steg som 

behöver utvecklas och hur dessa kan bidra till kundlojalitet.  

 

Urval  

Rapportens syfte är att undersöka vilka aktiviteter en returprocess innehåller och hur dessa 

aktiviteter kan bidra till en högre kundnöjdhet för manliga konsumenter i USA, Tyskland, 

Sverige och UK med urvalet på män 26+ år.  

Respondenterna i den kvantitativa enkätundersökningen som genomfört en e-handels retur 

valdes ut genom målstyrt urval som enligt Bryman och Bell (2017) väljs då de är betydelsefulla 

för valda forskningsfrågor. Urvalet av respondenterna i enkätundersökningen var redan 

befintliga e-handlare som gjort en retur inom 1–6 månader på Etonshirts.com, totalt 2637 

kunder. Respondenterna var de bästa tänkbara i denna undersökning i och med att de nyligen 

returnerade produkter de köpt via e-handel. Urvalet för flerfallstudien gjordes av konkurrerande 

aktörer av herrmode inom Sverige som bedriver e-handel inom Sverige och andra länder. En 

fallstudie på Etons aktiviteter i returprocessen genomfördes på Etons lager i Sverige. 

Utfall 

Enkäten är översatt till tre språk; svenska, engelska och tyska. Enkätens två första frågor är 

bakgrundsfrågor och fastställer respondentens ålder och kön genom alternativsvar. Den tredje 

frågan begär svar av anledningen till returen, det är intressant för att undersöka om det finns 

några samband mellan returorsaken och hur respondenten upplevde returprocessen. Följande 

frågor behandlar de olika delar i returprocessen som kunden gå igenom vid en retur, alla frågor 

och bakgrund till frågorna finns i bilaga 7. Frågornas svarsskala är mixad mellan bipolär och 

unipolär struktur. Den bipolära skalan går från en pol till dess motsats, det är den mest lämpliga 

skalan när forskare ställer attitydfrågor (statistiska centralbyrån, 2016). Den unipolära skalan 

mäter en pol från noll till hundra. Den sista frågan är öppen och ger respondenten möjlighet att 

uttrycka sig fritt angående returprocessen. I bilaga sju presenteras enkäten, frågorna och 

alternativsvaren är fetmarkerade och under frågorna finns information om vad målet med 

frågorna är. 
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Kritiska aspekter 

Undersökningen genomfördes på ett målstyrt urval, ett icke-sannolikhetsurval vilket genererar 

i att studien inte kan ge allmän tillämpning (Bryman & Bell, 2017). Vårt val av urval kommer 

inte kunna representera någon population men vår förhoppning är att den ändå kan bidra till det 

gap som finns inom litteraturen idag.   

Etiska aspekter 

Inom en enkätstudie är det viktigt att ha i åtanke hur respondenters frivillighet, samtycke, 

konfidens och anonymitet samt nyttjandekrav och falska förespeglingar ska behandlas. Utöver 

dessa grunder finns det fler överväganden som forskare behöver ta i beaktande när det gäller 

forskning genom internet har egna etiska principer som kallas netikett (Bryman & Bell, 2017). 

Alla respondenter och personer som varit med i undersökningen fick information om att 

deltagandet var frivilligt och att de skulle vara anonyma i rapporten.  

Bortfall i enkäten 

För att minska bortfall i enkäten utformades ett informationsbrev till respondenterna som 

innehöll syfte och information med undersökningen som enligt Bryman och Bell (2017) är en 

åtgärd för att minska bortfallet. Ytterligare en åtgärd som gjordes var att erbjuda kunden ett 

incitament i form av 10 procent rabatt vid nästa köp. Utöver det användes ett färre antal frågor, 

endast en öppen fråga och en design av enkäten (Bryman & Bell, 2017) som är enhetlig med 

Etons layout. Enkäten skickades ut till 2637 kunder och sammanställdes efter fem dagar. 231 

respondenter svarade på enkäten, 208 respondenter användes i undersökningen efter vi tagit 

bort 12 respondenter som var kvinnor och ytterligare 11 respondenter som var män mellan 16–

25 år som inte ingår i studien. 

 

3.2.3 Kvalitativ fallstudie 
Observationer 

En kvalitativ forskningsansats innefattar ofta en fallstudie trots att en fallstudie i vanliga fall 

inte beskrivs som ett tillvägagångssätt i kvalitativ metod. En fallstudie är en studie av en viss 

aktivitet eller ett fenomen (Hyde, 2000) och kan användas i forskningar som använder frågor 

"hur" och "varför" inom den valda undersökningsprocessen (Backman, 2016). För att svara på 

frågeställningen och undersöka det gap av kunskap som identifierats innehåller rapporten en 

fallstudie för att samla in data om vilka aktiviteter som finns i en returprocess. Observationer 

skall enligt Backman (2016) göras om forskare vill veta någonting om hur verkligheten ser ut 

och kan göras på ett flertal sätt för att ge forskningen empiriskt material. Som en del av 

fallstudien har företagsspecifikdata samlats in genom deltagande observationsstudier. Två 

separata observationsstudier genomfördes för att identifiera företagets aktiviteter i en 

returprocess samt kundens aktiviteter i en returprocess. Den deltagande observationen innebär 

att forskaren både deltar och observerar, det är två motstridiga koncept då deltagande innebär 

närhet och observation kräver distans (DeWalt, 2010). En deltagande observation påminner 

mycket om de steg en person går igenom när den ställs inför en ny situation, skillnaden är att 

den observerande studien i högre uträckning innefattar analys, reflektion och systematik än vad 

som är vanligt i en vardaglig förståelse av ett nytt fenomen. Skiftet mellan observation och 

deltagande, närhet och distans, sker under hela studien. Den deltagande forskaren backar av och 

reflekterar över deltagandet. Eftersom analysen sker parallellt med datainsamlingen är en 

deltagande observation både en datainsamlingsmetod och ett sätt att analysera data (DeWalt,  

2010). 
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Den enda deltagande observationsstudien i rapporten har genomförts på Etons lager som 

innebar att observera och följa flödet i returhanteringen med möjlighet att ställa frågor i 

returprocessens alla steg. Den andra deltagande observationsstudien utfördes genom att 

testshoppa på fem olika svenska e-handelsföretag, inklusive Eton, vi genomförde gemensamt 

alla steg i kundens returprocess och analyserade stegen under studiens utsträckning. Studiens 

syfte var att identifiera vilka steg kunden går igenom vid en returprocess. Företagen var; Eton, 

Morris, Stenströms, Tiger of Sweden och Oscar Jacobson. En skjorta av samma typ och 

prisklass beställdes från varje e-handelsföretag och studien omfattar alla kundens aktiviteter 

från mottagande av ordern till och med kreditering av ordern. 

 

3.3 Metodreflektion 

3.3.1 Trovärdighet 
Trovärdighet delas in i fyra kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, konfirmering samt 

pålitlighet (Bryman & Bell, 2017). Det är i största vikt att göra en tillförlitlig studie genom att 

tolka respondenterna på rätt sätt. Tillförlitlighet kan likställas med intern validitet i enlighet 

med Guba (1981). Utöver tillförlitlighet är det även viktigt att kontrollera om forskningen kan 

överföras till en annan undersökning. I och med att vi har valt att använda målstyrt urval 

kommer resultatet i denna studie inte kunna generaliseras och därför inte överföras till en annan 

situation (Bryman & Bell, 2017). Enligt Guba (1981) kan trovärdighet jämföras med pålitlighet. 

Studiens trovärdighet har vi försökt att göra så detaljerad som möjligt genom en välformulerad 

och detaljrik metod-del. En viktig aspekt är att rapporten behandlar e-handel och kundnöjdhet 

vilket ständigt förändras. Det därför kan vara svårt att upprepa undersökningen som Bryman 

och Bell (2017) bekräftar då de skriver att det är orimligt att "frysa" sociala miljöer och 

förutsättningar. Det sista kriteriet för trovärdighet är konfirmering som enligt Guba (1981) har 

samma betydelse som objektivitet. Enligt Bryman och Bell (2017) finns det ingen möjlighet att 

genomföra en studie inom samhället som är helt objektiv. Eftertänksamhet och noggrannhet har 

i största grad varit löpande under arbetet för att våra personliga värderingar inte ska påverka 

rapporten och för att den ska ge hög trovärdighet. Vi har därför bearbetat samtliga delar i 

rapporten tillsammans så att våra personliga intressen inte påverkar rapporten för mycket. 

Enligt Alexander & Hill (2017) kan incitament användas i en enkätundersökning. Genom 

incitament kan utfallet öka vilket gör studiens reliabilitet ökar, den ökade svarsfrekvensen kan 

även sänka validiteten eftersom respondenter kan svara på enkäten utan att läsa och förstå 

frågorna för att ta del av incitamentet.  

 

3.3.2 Validitet 
Validitet är förmågan att mäta vad man avser att mäta. För att säkerställa en så korrekt 

mätning som möjligt bör definierade mått och mätmetoder användas. Konsekvent användning 

av och kunskap om mätmetoderna är av störst relevans. Det enda sättet att validitetsprova en 

studie är om det finns ett annat mått som kan användas för att jämföra resultatet med, detta 

finns vanligtvis inte (Ejvegård, 2009).  



- 16 - 

 

4. Empiri 

4.1 Företagsbeskrivning 
Företaget Eton i Gånghester tillverkar och säljer exklusiva herrskjortor genom återförsäljare 

och i sin egna webbshop Etonshirts.com. Deras primära kundgrupp är män i åldern 36-50 år 

och idag utgör e-handeln ca 10 procent av företagets totala omsättning. Eton som varumärke 

förmedlar kvalitet och service och företagets vision är att det även ska speglas i returprocessen 

(Mattsson, 2018).  

4.2 Observationsstudie 
En observationsstudie har utförts på fem svenska e-handelsföretag som säljer herrmode. 

Returflödet är generellt lika mellan företagen men aktiviteterna inom stegen skiljer sig till viss 

del. Även returpolicyn för de olika förtagen skiljer sig åt, se tabell 1.  

 

Tabell 1 – Sammanställning av returpolicyn av företagen i flerfallstudien (Lindquist & Johansson, 2018). 

I samband med köpet på Eton inom Sverige hade konsumenterna inga möjligheter att välja 

transportör i samband med retur, eller lämna tillbaka returen i butik utan endast att skicka 

tillbaka returen med PostNord. Vid val av UPS som transportör vid köptillfället hade det 

påverkat returen och det skulle bli UPS som även tog hand om returfrakten, i det fallet hade 

UPS hämtat upp returen på valbar adress. För svensk konsument fanns frakt- och returval 

PostNord och UPS Standard, inom UK och Tyskland kunde konsumenten välja UPS Standard 

för fri frakt och UPS Express till en kostnad. Konsumenter i USA har ingen möjlighet att välja 

ombud utan kan endast få sin leverans skickad med UPS Express. Eton har en kostnad på 25 

dollar för leverans- och returfrakt för orders under 595 dollar i USA. Etons returpolicy 

informerar även konsumenterna i samtliga länder att de har 60 dagars öppet köp.  

Emballaget från Eton består av ett ytteremballage i kartong, i kartongen ligger en present-ask i 

hård kartong med plats för maximalt två skjortor. Kring skjortan ligger det silkespapper och 

skjortan är preparerad med skiva, nålar, taggar och kragstöd. Leveranstiden var enligt Etons 

webbplats 1-2 dagar, leveransen kom efter en dag. Etons retursedel innehåller en 

informationsdel och en returguide. Returguiden informerade om vilka steg som konsumenten 

skulle gå igenom för att returnera en produkt, enligt nedan steg ett till fyra.  

Eton informerade via ett mail att returen var mottagen och att en kreditering hade utförts och 

att pengarna skulle återbetalas inom 7 dagar. 

Returprocessen för Eton, Morris, Tiger of Sweden samt Oscar Jacobsons är sammanställda i 

figur tre. Returprocessen för Stenströms avvek med ett extra steg mellan ”hantering” och 

”ombud”, se figur fyra. 
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Figur 3 – Kundens returneringsprocess baserad på testshopping från fyra svenska e-handelsföretag 

(Lindquist & Johansson, 2018) 

 

Figur 4 – Kundens returneringsprocess på Stenströms (Lindquist & Johansson, 2018). 

 

Upphämtning och uppackning sker efter att leveransen aviserats till kunden via mail eller sms, 

de två stegen leder fram till returen men är inte en del av returprocessen.   

1. Inspektion – Inspektionsdelen kan ses som den första delen av returprocessen eftersom 

det är då kunden bestämmer sig för om de ska behålla skjortan eller returnera den. I 

inspektionssteget ingår även inspektion av returpolicyn vilken bidrar till kundens beslut. 

Denna fas är liknande för samtliga företag men returpolicyn är individuell och framgår 

i tabell 1. 

2. Hantering – I hanteringssteget har kunden beslutat sig för att returnera hela eller delar 

av ordern. Steget innefattar nedpackning av produkten, ifyllning av retursedeln, 

omförslutning av emballage och påklistring av adresslapp. De fyra företagen som är 

sammanställda i tabell 1 hade alla bifogat retursedel och returadresslapp. Returorsak 

noteras av kunden på retursedeln och adresslappen klistras på emballaget. Emballaget 

kunde återanvändas för samtliga returer men skiljde sig i material (plast eller kartong), 

alla returer krävde att kunden hade tejp hemma till förslutning. Emballaget från 

företaget Stenströms var skrymmande och eftersom kunden själv bokar och betalar 

returfrakt för den ordern valde vi att köpa ett mindre emballage för att få en billigare 

frakt, se steg ”transportbokning”. 

3. Transportbokning – Detta steg gäller bara för ett av företagen i fallstudien; Stenströms 

(Figur 4). I ordern finns bara en följesedel och kunden måste boka och betala frakten 

själv. Vi valde att skicka returen med Schenker och att köpa ett nytt mindre emballage 

för att minimera fraktkostnaden, detta steg var tidskrävande och påfallande dyrare än 

returfrakten hos de andra företagen i fallstudien som krävde att kunden betalade 

returfrakt se tabell 1. 

4. Ombud – Detta steg innefattar kundens förflyttning av paketet till ett ombud och 

avlämnandet där. Steget är samma för samtliga företag men ombuden skiljer sig, se 

tabell 1. Anmärkningsvärt var att alla företag använde samma transportör till retur som 

leverans förutom Oscar Jacobson som levererade med PostNord och bifogade 
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returadress via DHL. Ombudet för Stenströms var valbart eftersom kunden bokar 

frakten själv. 

5. Kreditering – Krediteringen som egentligen är en av företagets aktiviteter blir en del av 

kundens returprocess eftersom kunden kontrollerar att transaktionen är fullbordad. 

Anmärkningsvärd var Stenströms kreditering som tog 14 dagar i jämförelse med övriga 

företag som krediterade inom tre dagar. Kundens process blev då förlängd med samma 

antal dagar som krediteringen tog. 

5. Resultat 
Nedan presenteras resultatet från två deltagande observationsstudier och en 

enkätundersökning som studerat företaget Etons kunder som returnerat samt deras interna 

hantering av returer.  

5.1 Resultat från kvantitativ konsumentundersökning 
Här presenteras frågor och svar från enkätundersökningen samt diagram som visualiserar 

resultatet.  

Fråga 1: Från en skala från 1 till 10 hur planerat var ditt köp? (1 är inte planerat alls och 10 

är helt planerat) 

I figur fem visar resultatet från respondenterna att 93 procent av returerna initialt var planerade 

inköp. Sverige, Tyskland och UK visade liknande statistik med omkring sju procent impulsiva 

konsumenter som gjort oplanerade eller lite planerade köp men där USA utmärkte sig enbart 

med konsumenter som hävdar att köpet var noga genomtänkt, se figur sex. 

 

 

Figur 5 – Planeringsgraden av köpet för respondenter i Sverige, UK, USA och Tyskland (Lindquist & 

Johansson, 2018) 
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Figur 6 – Planeringsgraden av köpet för respondenter i USA. Fullständig statistik presenteras i bilaga 2 

(Lindquist & Johansson, 2018). 

 

Fråga 2: Enligt dig, matchade produktinformationen på Etonshirts.com produkten i 

verkligheten? 

I figur sju presenteras undersökningens resultat vad respondenterna tyckte om 

textinformationen av den köpta produkten stämmer överens med företagets hemsida. 53,7 

procent av respondenterna ansåg att textinformationen på Etons hemsida stämde överens med 

verkligheten medan 36,9 procent upplevde att den främst var korrekt men delvis missvisande. 

Endast 2,4 procent tyckte att texten inte stämmer alls eller främst var missvisande men delvis 

korrekt.  

 

Figur 7 – Statistik från enkätundersökningen av samtliga länder angående hur respondenterna tyckte att 

textinformationen på hemsidan matchade deras köpta produkt. Fullständig statistik presenteras i bilaga 1  

(Lindquist & Johansson, 2018). 

I figur åtta presenteras statistik för respektive land, här syns en liten skillnad mellan länderna 

och att de tyska respondenterna i högre utsträckning tycker att informationen är främst korrekt 

men delvis missvisande till skillnad från övriga länder som säger att samma andel matchar 

perfekt. 
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Respondent 15 Sverige; “Returen fungerade bra, men jag tyckte att det var synd att den fina 

skjortan inte passade, även fast jag mätte mig innan köpet” 

 

Figur 8 - Statistik från enkätundersökningen, för respektive land, angående hur respondenterna tyckte att 

textinformationen på hemsidan matchade deras köpta produkt (Lindquist & Johansson, 2018). 

Fråga 3: Enligt dig, matchade produktbilderna på Etonshirts.com produkten i verkligheten? 

Enligt figur nio visar resultatet att 50,6 procent av de totala respondenterna att produktbilderna 

på Etons hemsida överensstämmer med verkligheten. I övrigt så anser 33,1 procent av de totala 

respondenterna att bilderna är främst korrekta men delvis missvisande, 11,7 procent svarade att 

bilderna var både korrekt och missvisande medan övriga 4,7 procent var främst missvisande 

eller inte stämde överens alls. 

 

Figur 9 - Statistik från enkätundersökningen av alla länder angående hur respondenterna tyckte att 

produktbilderna på hemsidan matchade deras köpta produkt. Fullständig statistik presenteras i bilaga 1 

(Lindquist & Johansson, 2018). 

 

I figur tio presenteras resultat hur produktbilden på webbplatsen motsvarade produkten i 

verkligheten. Vi ser återigen en skillnad mellan länderna då de tyska respondenterna har en 

högre grad, 51,2 procent som anser att produktbilderna är främst korrekta men delvis 
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missvisande. Kommentarer från enkätens öppna fråga stärker resultatet enligt respondent två 

och sex i Sverige.  

Respondent två Sverige; ”Anledning till returen var att jag missade att knapparna på 

bröstet/magen var täckta med tyg. Kan ha varit pga. min ouppmärksamhet eller missvisande 

bild”. 

Respondent sex Sverige; ”För en gångs skull gjorde jag ett spontanköp och det skjortans 

mönster passade inte mig. Det såg roligare ut på bild än i verklighet”.  

 

 

Figur 10 - Statistik från enkätundersökningen, för respektive land, angående hur respondenterna tyckte 

att textinformationen på hemsidan matchade deras köpte produkt (Lindquist & Johansson, 2018). 

Fråga 4: På en skala från 1 till 10 hur skulle du betygsätta din returupplevelse på 

etonshirts.com? (1 är extremt dåligt och 10 är väldigt bra) 

I figur elva presenteras resultat av de totala respondenternas betyg på hur upplevelsen gällande 

att returnera en produkt på etonshirts.com var. Majoriteten av respondenterna svarade nio eller 

tio på en skala från 1–10. Under fem procent av respondenterna ansåg att upplevelsen var 

väldigt dålig/dålig. I enkäten har även respondenter kommenterat enligt nedan. Kommentarer 

från enkätens öppna fråga stärker resultatet enligt respondent sju i USA och Sverige. 

Respondent sju USA; ”Processen att returnera var enkel. Jag visste att det skulle vara lätt att 

göra en retur och jag skulle troligen inte ha beställt utan att returpolicyn är så bra.” 

Respondent sju Sverige; ”Det fungerade väldigt bra. En bra erfarenhet som gör att jag kommer 

återkomma med fler köp för jag vet att om det blev fel, så kan jag enkelt returnera.” 
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Figur 11 - Statistik från enkätundersökningen angående hur respondenterna i samtliga länder skulle 

betygsätta upplevelsen att genomföra en retur på Etonshirts.com. Fullständig statistik presenteras i bilaga 

2 (Lindquist & Johansson, 2018). 

 

I figur 12 presenteras respondenternas betyg på returupplevelsen uppdelat på land. Upplevelsen 

var enligt respondenterna till störst andel ganska bra/ bra och väldigt bra. Det som skiljer UK 

mot övriga länder är procentsatsen som är jämnare för de två alternativen än övriga länder där 

majoriteten tyckte att den var väldigt bra. 

 

Figur 12 - Statistik från enkätundersökningen angående hur respondenterna i respektive länder skulle 

betygsätta upplevelsen att genomföra en retur på Etonshirts.com (Lindquist & Johansson, 2018). 

Fråga 5: Inom vilket område skulle du säga att Eton kan förbättra sin returprocess? (Du kan 

välja flera alternativ) 

I figur 13 presenteras samtliga respondenters resultat angående vilka områden som Eton kan 

förbättra i sin returprocess. Notera att respondenterna kunde välja flera alternativ och att 

procentsatsen är av de totala antal svaren. USA hade åtta svarsalternativ till skillnad från övriga 

länder som hade sju alternativ, detta på grund av att kravet att skicka med en proformafaktura i 

returen för att den ska komma igenom tullen denna utgör 3,4 procent av det totala resultatet och 

13,5 procent av resultatet vid analys av enbart USA:s svar, se bilaga ett. 19,9 procent av de 

totala respondenterna tycker att Eton kan förbättra information via e-mail som orderbekräftelse, 

returbesked etc. 17,2 procent tycker att företaget kan förbättra valet av transportleverantör. 
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Förbättringar av retursedeln och returförpackningen står för ca 9 procent vardera. 16,9 procent 

av respondenterna ansåg att företaget kunde förbättra informationen på hemsidan, detta kan 

vara information om bland annat produkter, information om företagets returpolicy och 

kontaktinformation. Kommentarer från enkätens öppna fråga stärker resultatet enligt 

respondent tio i Sverige.  

Respondent tio Sverige; ”Det tog en vecka att få en ny retursedel skickad på mailen från er 

kundservice. Fick många svar om att det var en annan avdelning som skrev ut retursedlar men 

det hjälpte ju föga, min skjorta gick fortfarande inte att skicka tillbaka.” 

 

Figur 13 - Statistik från enkätundersökningen av samtliga länder angående vilka aktiviteter i företaget 

Etons returprocess respondenterna tycker att Eton kan förbättra. Fullständig statistik presenteras i bilaga 

1 (Lindquist & Johansson, 2018). 

 

Fråga 6: Var retursedeln (+ pro forma för USA) enkel att läsa och förstå? 

I figur 14 presenteras undersökningens resultat angående om retursedeln var enkel att fylla i när 

respondenten skulle returnera ordern. 66 procent av samtliga respondenter svarade att 

retursedeln är väldigt enkel. Störst andel var de engelskspråkiga länderna som USA 72 procent 

och UK 83,3 procent ansåg att den var väldigt enkel men endast 50 procent av respondenterna 

i Sverige och Tyskland hade valt det svarsalternativet.  
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Figur 14 - Statistik från enkätundersökningen av alla länder angående hur vida respondenterna tyckte att 

returformuläret var enkelt att förstå. Fullständig statistik presenteras i bilaga 1 (Lindquist & Johansson, 

2018). 

I figur 15 presenteras undersökningens resultat angående om retursedeln var enkel att fylla i, 

figuren visar om den var oförståelig eller väldigt enkel beroende på land. Av de tyska 

respondenterna var det sju procent som tyckte att retursedeln var oförståelig. Kommentarer från 

enkätens öppna fråga stärker resultatet enligt respondent 28 i Sverige.  

Respondent 28 Sverige; ”Svårt att hitta vilken skjorta man ska kryssa i då det bara är 

artikelnummer och de är väldigt lika när man beställt olika storlekar” 

 

 

Figur 15 - Statistik från enkätundersökningen för respektive länder angående hur vida respondenterna 

tyckte att returformuläret var väldigt enkel att förstå vs. Oförståelig (Lindquist & Johansson, 2018). 

Fråga 7: Hur har returen påverkat din bild och ditt förtroende för Eton? 

Figur 16 visar resultatet från respondenterna om hur returen har påverkat respondentens bild 

och förtroende för Eton. 97,6 procent av respondenterna uppgav att deras bild och förtroende 

för Eton som företag stärkts eller inte har påverkats av returprocessen. För 2,4 procent har 



- 25 - 

 

returprocessen bidragit till en mer negativ bild av företaget. Majoriteten av de 2,4 procent som 

har kommenterat i den öppna frågan och förklarat varför de har fått en negativ upplevelse. 

 

Figur 16 – Statistik från enkätundersökningen som visar hur respondenterna från samtliga länder uppger 

hur deras syn på Eton påverkats genom returprocessen. Fullständig statistik presenteras i bilaga 1 

(Lindquist & Johansson, 2018). 

 

Fråga 8: Har du någonsin registrerat en retur online för en produkt som du har köpt online?  

Respondenterna tillfrågades om de någon gång registrerat en retur online (Figur 17) och om 

svaret var JA kommer en följdfråga angående hur de betygsätter den upplevelsen på en skala 

mellan 1–10 (Figur 18). 100 procent av de tyska respondenterna någon gång har registrerat en 

retur online. I Sverige, UK och USA har omkring 50 procent av respondenterna för respektive 

land registrerat en retur online (Figur 17). 

 

Figur 17 – Andelen av de totala respondenterna som svarat ja/nej på om de någon gång registrerat en 

retur online. Fullständig statistik presenteras i bilaga 1 (Lindquist & Johansson, 2018). 

Fråga 9 Om du svarade ja på föregående fråga; hur skulle du betygsätta den upplevelsen på 

en skala från 0 till 10? (0 är extremt dåligt och 10 är väldigt bra) 



- 26 - 

 

 

Figur 18 – Statistik från enkätundersökningen angående hur de respektive ländernas respondenter 

betygsätter en onlineregistrering av en retur (Lindquist & Johansson, 2018). 

Resultatet visar att den största delen av respondenter har en bra upplevelse i att registrera en 

retur online (Figur 18). 

 

Fråga 10 Hur värdefullt på en skala från 0 till 10 skulle det vara för dig att kunna returnera en 

produkt som du köpt online i en butik som säljer Etons produkter? (0 är extremt dåligt och 10 

är väldigt bra) 

Enligt resultat som presenteras i figur 19 så anser 18,6 procent att det inte finns något värde i 

att kunna returnera en produkt i en av Etons butiker medan 22,3 procent anser att det är finns 

väldigt mycket värde i att kunna returnera i en butik. 

 

Figur 19 – Statistik från enkätundersökningen angående hur värdefullt respondenterna i samtliga länder 

uppskattar att det skulle vara att kunna returnera i en fysisk butik. Fullständig statistik presenteras i 

bilaga 2 (Lindquist & Johansson, 2018). 

Enligt figur 20 framgår det att det skiljer sig mycket mellan de olika länderna och att 64 procent 

av respondenterna i USA anser att det finns väldigt mycket värde i att kunna returnera i en 

fysisk butik i jämförelse med länderna i Europa. Enligt kommentarer så eftersöker respondenter 

framförallt att kunna returnera i butik för att få möjlighet att direkt byta sin skjorta som inte var 

bra till en annan. Att returnera i butik kan enligt en respondent också minska oro om att paketet 

ska komma bort under returtransporten eller företaget har mottagit returen.  
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Figur 20 – Statistik från enkätundersökningen angående hur värdefullt respondenterna i respektive land 

uppskattar att det skulle vara att kunna returnera i en fysisk butik (Lindquist & Johansson, 2018). 

Fråga 11 Har du några övriga kommentarer angående returprocessen där du anser att vi kan 

utvecklas? 

Av kommentarerna som presenteras i bilaga fyra till sex syns att respondenterna i de olika 

länderna lägger vikt vid olika delar i returprocessen. 12 procent av de svenska respondenterna 

som har kommenterat säger att emballaget är skrymmande och bidrar till onödigt mycket 

klimatpåverkan. Av respondenterna från UK kommenterade fem procent att de inte är nöjda 

med UPS, i USA syns inga tydliga trender men även i Tyskland uppger hela 36 procent av 

respondenter som själva valt att kommentera att de är missnöjda med UPS som leverantör. 

Gemensamt för länderna är kommentarer om ett önskat bytesalternativ för att effektivisera 

bytesprocessen. Av samtliga frivilliga kommentarer har 37 procent valt att ge positiv feedback 

och 63 procent gett kritik på returupplevelsen. Resultatet påverkas negativt av Tyskland som 

utmärker sig från de andra länderna med fler negativa kommentarer, negativa 93 procent och 

positiva sju procent. Bortsett från Tyskland så har de andra länderna en övervägande del av 

positiva kommentarer. Fullständig statistik presenteras i bilaga tre till sex. 

5.2 Resultat från enkätundersökning, ekonomiska transaktioner  
I enkäten fanns det ingen fråga som tog upp respondenternas upplevelse i samband med 

transaktioner. Ett flertal respondenter valde att kommentera upplevelser i samband med de 

transaktioner som utfört och har även gett förslag på eventuella förbättringar. Nedan presenteras 

bland annat en kommentar som vill ha mer information om hur transaktionen har utförts, 

kortuppgifter samt en summering av det totala köpet med rabatter etc. Det fanns även en 

respondent som upplevde osäkerhet i hur återbetalning skulle ske och när den skulle ske. Detta 

stärks även i undersökningens öppna fråga där respondent fyra och åtta i Sverige kommenterat 

enligt nedan.  

Respondent 4 Sverige; “Att man kan byta vara utan att handla igen om priset är samma. Jag får 

pengar i retur som dröjer och måste sedan handla igen” 

Respondent 8 Sverige; “Det jag tycker kunde vara bättre avseende informationen via mejl är 

om komplett information om köpet mejlas till kunden (inte via Klarna e d). Den bör omfatta 

hur betalningen har gjorts, vilket eventuellt kort som använts och vilken eventuell rabatt som 

tillämpats. Efter en eventuell förändring av order vore det bra med ett uppdaterat mejl till 

kunden avseende hur det totala köpet ser ut (köpt, retur, rabatt etc).” 



- 28 - 

 

Enligt figur 21 så presenteras korrelationen mellan de respondenter som gjort ett köp i 

anslutning till undersökningen och som använt rabattkoden som erhölls. Totalt var det 21 

respondenter som gjorde ett köp i anslutningen till enkäten och tre respondenter som angivit 

betyg 1–2 på en 10 gradig skala. Figuren visar även att majoriteten av de som gjorde ett köp i 

samband med undersökningen gav Eton ett betyg mellan 7–10 på skalan.   

 

 

Figur 21 – Korrelationen mellan de kunder som valde att handla efter genomförd enkätundersökning och 

vad deras betyg på returprocessen var (Lindquist & Johansson, 2018). 

 

5.2 Resultat från genomförd fallstudie av företagets returprocess  
Det fysiska returflödet på Eton delas upp i fem steg med huvudaktiviteterna; mottagning, 

hantering, sortering, reparation/restoration och inlägg på lager. I hanteringssteget hanteras all 

data och i sorteringssteget hanteras skjortan. ”Sortering” kommer först i och med uppackning 

av leveranserna men efter uppackning kan ”hantering” och ”sortering” gå om lott i separata 

flöden. 

1. Mottagning - Mottagningssteget innefattar leverans, utsortering och förflyttning. 

Leveranser från PostNord ankommer på förmiddagen och leveranser från UPS på 

eftermiddagen, de båda transportörerna scannar och kvitterar godset vid inleverans. 

Sedan sorteras C2B-returerna från B2B-returerna och läggs på en separat pall. Pallen 

flyttas till returavdelningen på eftermiddagen där det hanteras nästkommande dag 

(Figur 22) 

2. Sortering – I sorteringssteget ingår uppackning, inspektion och sortering. Retur-ordern 

packas upp och emballage, silkespapper, nålar kasseras. Presentlådan sparas om den är 

oskadad. På retursedeln bockas de returnerade varorna av och returorsak samt det datum 

returhanteringen startat noteras på retursedeln. Skjortan inspekteras och det avgörs om 

den ska restaureras, läggas om eller kasseras (Figur 22). 

3. Hantering – I hanteringssteget sker all administration. Registrering av returen, 

kreditering till kund och uppläggning på returavdelningens interna lager, lagerplats 002. 

Först kontrolleras det om det finns några noteringar angående returen från kundtjänst, 

personalen på returavdelningen söker då på returens ordernummer. Administrering sker 

utifrån eventuell information från kundtjänst. Det kan påverka krediteringssumman, 

accepterande av returen osv. Görs några justeringar har man en uppkopplad dialog med 

sale-support, ärendet märks då med ”waiting”. När ärendet är avslutat flyttas det till 

”history”. Kreditering sker i det externa systemet Magento och i samband med det 

genereras ett mail som går till kund och som informerar om att returen är mottagen och 



- 29 - 

 

återbetald. Sedan kontrolleras transaktionen regelbundet tills krediteringen gått igenom 

i det externa systemet Adyen/ gäller ej transaktioner som går genom betaltjänsten 

Klarna. Programmet Garp används för att registrera produkten i lagret med lagerplats 

002, ordern får ett internt hanteringsnummer. All returneringsinformation registreras 

sedan i ett Excel-ark för företagets redovisning (Figur 22). 

4. Restoration och reparation – I detta steg återställs skjortan till säljbart skick. Det finns 

två olika typer av stationer som hanterar skjortan, vid den första sker skivbyte, isättning 

av nålar, taggar, krag-stöd osv. Den andra stationen ”omläggning” är mer tidskrävande, 

skjortan stryks och viks om helt. Även i detta steg kan defekter på skjortorna upptäckas 

som leder till disponering (Figur 22). 

5. Lager – Produkterna som läggs ut på lager igen kommer antingen direkt ifrån 

sorteringssteget men vanligtvis från restoration/reparation. Alla produkter scannas från 

en vagn till en annan och i och med det steget förflyttas lagersaldot från 

returhanteringens lager 002 till lager 001 som har direkt uppkoppling mot 

försäljningsplattformen. Produkterna disponeras sedan ut på befintliga eller nya lager-

plats (Figur 22). 

 

Figur 22 – De huvudsakliga stegen i Etons returhanteringsprocess (Lindquist & Johansson, 2018). 

6. Analys  
Nedan presenteras rapportens analysdel där teori och resultat har vägts emot varandra. 

6.1.1 Konsumentbeteende 
Kang och Johnson (2009) hävdar att impulsiva köp returneras i större utsträckning än de köp 

som är mer genomtänkta. Enkätundersökningen visar att 93 procent av returerna var planerade 

inköp. De sju procent som uppgav att köpet inte var så planerat var från Tyskland, UK och 

Sverige. I USA uppgav samtliga respondenter att köpet var väl planerat.  Fri retur och leverans 

ökar enligt Hjort och Lantz (2013) och Hsu, Lin, och Lo (2016) antalet impulsinköp, det kan 

vara en anledning till att ingen av respondenterna från USA, som har 25 dollar i frakt och retur, 

uppger att de gjort ett impulsköp. Då resultatet från undersökningen inte stämmer överens med 

det som Kang och Johnson (2009) hävdar anser vi att det kan vara en bidragande faktor att Eton 

säljer premieprodukter i bra kvalité till ett högre pris som kan generera mer eftertanke från 

konsumenterna innan ett köp än en billigare produkt. Cook och Yurchisin (2017) hävdar att en 

konsument som är styrd av sina känslor och köper en produkt utan att tänka rationellt genomför 

fler impulsköp genom sitt beteende. Dittmar, Long, och Meek (2004) säger att utmärkande för 

män som handlar online är det emotionella engagemanget, männen är generellt inte speciellt 
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känslomässigt engagerade i sina köp. Det kan därför vara förklaringen till att andelen impuls 

köp enbart uppgår till sju procent. 

 

6.1.2 Köpupplevelse 
Granskad litteratur visar att finns det faktorer under konsumentens köpupplevelse som påverkar 

returgraden och kundnöjdhet. Viktiga faktorer är bland annat information och bild på 

återförsäljarens hemsida. Från enkätundersökningens resultat framgår det att företagets 

textinformation matchade plagget perfekt eller främst korrekt men delvis missvisande i 90,6 

procent av respondenternas svar. Undersökningen visar även liknande resultat gällande 

uppfattning om produktbilderna på hemsidan. Enligt Bienstock och Collier (2011) är det viktigt 

att produktinformation stämmer överens med verklighet annars kan det bidra till att kunden 

upplever missnöje som leder till en retur. Trots att en stor del av respondenterna upplever att 

plagget matchade perfekt eller endast delvis missvisande var det totalt 32 procent som svarade 

att plagget inte stämde överens med deras förväntningar. Förutom detta ser vi en skillnad mellan 

Tyskland och de övriga länderna, tyskarna har en högre procent som uppfattar webbsidans 

information och bilder som främst korrekt men delvis missvisande. Flertalet respondenter har 

inte kommenterat text- eller bildinformation i den öppna frågan, men de kommentarer som finns 

informerar om att respondenter söker mer information om hur produkten ska behandlas och 

dess kvalitet och att de vill ha bättre illustration hur en skjorta är skuren. För att Eton ska få fler 

nöjda kunder bör de se över text- och bildinformation på hemsidan.  

Kundtjänst är ytterligare en faktor som påverkar kundens upplevelse och är enligt teorin en 

möjlighet för företaget att vända ett misslyckat köp eller upplevelse till någonting positivt. Om 

ett företag kan ge support vid tracking, leverans i tid och kundsupport kan det skapa 

kundnöjdhet. I enkätundersökningen framgår det att ca nio procent av respondenterna anser att 

företaget kan förbättra sin kundtjänst i samband med en returprocess. Detta framgår bland annat 

i en av kommentarerna som kom från en respondent som fått oklar information angående sin 

retur men generellt är de flesta kommentarer positiva till Etons kundtjänst.  

Statistik efter avslutad enkätundersökning visar att respondenter som använt incitamentet till 

ett nytt köp efter undersökningen generellt var nöjda eller mycket nöjda med returprocessen 

men det finns även respondenter som angivit ett dåligt och mycket dåligt betyg på 

returhanteringen men ändå gjort ett nytt köp. Enligt Harris (2010) kan konsumenter föra en 

klagan fast de är nöjda med produkten och återkomma, men företag bör vara aktsamma med 

dessa kunder då de kan utnyttja systemet och även utföra bedrägerier.   

 

6.1.3 Leverans och transportalternativ  
Ytterligare en faktor som enligt flertalet forskare påverkar returgraden och som klassas som en 

av de viktigaste faktorerna är fysisk leverans. Den fysiska leveransen involverar transport till 

konsument och returtransport från konsument till företag. Enligt enkätundersökningen tycker 

ca 17 procent av de totala respondenterna att företaget kan förbättra sin returhantering genom 

att samarbeta med andra transportbolag. Kommentarer visar att det finns ett missnöje med 

företagets nuvarande transportleverantör UPS i Tyskland. I likhet med teorin ville 

respondenterna i undersökningen ha fler alternativ att välja mellan. Jiang & Rosenbloom (2005) 

hävdar att flera alternativ kan leda till att konsumenten upplever tillfredsställelse och att det 

gynnar företagets konkurrenskraft. Enligt teorin är det även viktigt att återförsäljare levererar 

de tjänster som utlovats. Stor andel av respondenterna är nöjda med Eton men kommentarer i 

enkäten visar att det fanns kunder som fått betala för sin returfrakt trots att företaget meddelat 



- 31 - 

 

att den skulle vara fri. Kunden hade förväntningar som inte uppfylldes och det är en bidragande 

faktor till konsumentens bedömning av företagets kvalitet.  

I empirin framgår det att Etons konsumenter på flertalet marknader inte har något alternativ till 

transportbolag medan teorin säger att genom att använda välkända transportörer att samarbeta 

med påverkar konsumentens förtroende och kan bidra till beslut om att genomföra köp. Det kan 

generera att konsumenter som inte har bra erfarenhet av transportörerna som Eton samarbetar 

med kan bidra till att inte genomföra köp. För att lyckas säkerställa kundnöjdheten kan företaget 

använda sig av ett större utbud av välkända transportörer.  

I teorin menar forskare att konsumenter vill ha olika leveranstider beroende på behov. Vissa 

konsumenter vill ha en kort leveranstid medan andra vill kunna påverka leveranstiden till en 

längre period. I fallstudien framgår det att företaget under undersökningstillfället hade en 

leveranstid på 1–2 dagar och att konsumenten inte kan styra denna tid. Om företaget skulle 

förändra val av leveranstid kan det enligt teorin bidra till ökad kundnöjdhet. 

Värdeskapande faktorer i returprocessen är bland annat produktförpackningar och 

returneringsalternativ. Etons produktförpackning förmedlar en lyxkänsla vilket är uppskattat av 

respondenterna men samtidigt är det många svenska respondenter som kommenterar att de kan 

kompromissa på lyxkänslan för att minska miljöpåverkan. Kundnöjdhet och lojalitet kan höjas 

om företag utvecklar områden som konsumenter inte tycker är tillräckligt bra. För att 

tillfredsställa kunderna och öka lojaliteten bör det finnas valmöjligheter gällande emballaget. 

Att utveckla leveransalternativen ökar också kundvärde och lojalitet, kunden kan då anpassa 

returen efter sina egna behov, genom testshopping och enkät har det framkommit att 

returalternativet många gånger inte är det kunden själv hade önskat. Flera respondenter i 

enkätundersökningen uppger att de önskar ett bytesalternativ, Hellström et al. (2018) hävdar att 

ett bytesalternativ ökar kundens lojalitet och tillfredsställelse. 

 

6.2 Returprocess, kundperspektiv 
Nedan presenteras de aktiviteter som kunden kommer i kontakt med i en returprocess.  

6.2.1 Returpolicy  
Returprocessens start kan inledas i olika skeden av inspektionssteget. Fallstudien och 

enkätundersökningen bekräftar Ahsan och Rahman (2016) ́ s teori angående var en returprocess 

startar. Spannet innefattar kunder som direkt vid leverans beslutat att de ska returnera eftersom 

de har ångrat sig innan varan levererats och kunder som använt plagget innan de upptäckt att 

kvaliteten inte når deras förväntningar. Returpolicyn är en del av beslutsprocessen och ett 

underlag för konsumentens beslut. De mest relevanta villkoren för returen finns bifogade på 

Etons retursedel. Enligt Freling, Janakiraman och Syrdal (2015) ska en returpolicy innehålla 

information om vilken tid konsumenten har på sig att returnera en produkt, kostnader i samband 

med en retur, villkor för återbetalning och byten samt skyldigheter för att få returen godkänd. 

Returpolicyn är en del som kan säkerställa kundnöjdhet och som kan leda till genomfört köp. 

Enligt flerfallstudien innehåller Etons returpolicy den information som teorin beskriver, det kan 

därför säkerställa kundnöjdhet under denna del. Detta kan även stärkas genom 

enkätundersökningen där det framgår det att flertal respondenter ansåg att returprocessen 

generellt var väldigt bra. En konsument kommenterade att returpolicyn var en bidragande effekt 

till beslut om köp och att kunden påverkades av att företaget hade en lätt returpolicy. Enligt 

teorin kan en lätt i jämförelse med en hårdare returpolicy bidra till att kunden återkommer till 

återförsäljaren. Detta stärks genom flerfallstudien som visar att Eton är det företags som har 

den mildaste returpolicyn i jämförelse med sina konkurrenter på den svenska marknaden. 

Ytterligare bekräftelse är kommentaren från respondenten som tyckte att returen fungerade 
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väldigt bra, att det var en bra erfarenhet som gör att respondenten kommer att återkomma med 

fler köp för om det blir fel så kan respondenten enkelt returnera plagget.  

6.2.2 Returdokument och onlineregistrering  
Konsumenten får bifogade returdokument tillsammans med produkten som ska fyllas i och 

skickas tillbaka med returen, det bekräftas av Boter at al (2016) och genom flerfallstudien. Det 

framgår även att retursedeln på Eton innehåller en returguide som informerar konsumenten om 

hur processen ska gå till. Ramanathan (2011) påpekar att information om hur en retur ska gå 

till är viktig för konsumenten. Enligt kommentarer från enkätundersökningen finns det 

fortfarande konsumenter som är osäkra vilka steg som de måste gå igenom och en respondent 

ger även förslag till hur en enklare returguide kan se ut. Det kan betyda att företaget i nuläget 

informerar kunden om hur en retur ska gå till men att de kan utveckla processen för att stärka 

sin relation till kund. 66 procent uppger att retursedeln är väldigt enkel att förstå, 26 procent 

upplever att den är förståelig. Det framgår även i enkätundersökningen att det finns vissa 

skillnader mellan länderna och att 7 procent i Tyskland anser att retursedeln var obegriplig. De 

engelskspråkiga respondenterna upplever enkäten mer lättförståelig än svenska och tyska 

respondenter, det kan tyda på språkbarriärer och att retursedeln bör anpassas efter marknad. 

50 procent av respondenterna i UK, Sverige och USA har någon gång registrerat en retur online. 

100 procent av de tyska respondenterna har någon gång registrerat en retur online. Av de totala 

respondenterna som har registrerat en retur online betygsätter 72 procent den upplevelsen till 

7–10 på en skala mellan 0–10. Det kan tyda på män, i enighet med Durnell och Haag (2002), 

har en hög datoranpassningsnivå och generella tro på säkerheten i utförandet av de olika 

processtegen; transaktioner, webbdesign, webbplatsförtroende. Teorin säger att män har en 

generellt hög tro på säkerhet vid transaktioner, trots det kommenterade respondenter att det 

fanns en osäkerhet i hur pengarna skulle betalas tillbaka i samband med en retur. I flerfallstudien 

fick vi information om att återbetalning skulle ske inom sju arbetsdagar, vi kan därför genom 

flerfallstudien styrka respondenternas osäkerhet då vi upplevde brist på information om 

kreditering. 

6.2.3 Godkännande av retur 
En återkommande kommentar från respondenter är att de är bekymrade om vilka skyldigheter 

de har för att få sin retur godkänd. Eton informerar att produkten ska skickas tillbaka i samma 

skick som konsumenten mottagit den men respondenterna har svårigheter att vika skjortan på 

ett sätt som överensstämmer med hur den såg ut när konsumenten tog emot skjortan. I detta fall 

det tolkas som att företaget inte fullt ut formulerat sin returpolicy så att konsumenterna förstår 

i vilket skick en produkt ska skickas tillbaka. Skjortan kommer hopvikt med nålar, nackstöd 

och skiva och det är väldigt svårt att återställa den ursprungliga vikningen. 

Respondent 15 Sverige; ”eftersom skjortan är så fint hopvikt när man får den så undrade jag 

lite över vad ni ville ha tillbaka (nålar mm som håller ihop skjortan när man får den)” 

Att förtydliga vilket skick företaget vill ta emot returen i hade troligtvis underlättat och 

reducerat oro för kunden utan att skapa mer-jobb för returavdelningen. 

 

6.2.5 Kreditering 
Returprocessens slut sker vid den ekonomiska transaktionen från företag till kund. I 

enkätundersökningen uppger flera kunder att deras returneringsprocess blivit utdragen på grund 

av väntan och det har inneburit stort missnöje. De kunder som fått pengarna för skjortan 

uppbundna och som inte kan avsluta köpet skapar enligt enkätundersökningen en negativ 

upplevelse av returprocessen; 
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Respondent 4 Sverige; ”Jag får pengar i retur som dröjer och måste sedan handla igen” 

Korrelationen mellan de kunder som fått en fördröjd returprocess och de kunder som uppgivit 

att de fått en negativ upplevelse av returprocessen stärker teorin enligt Dittmar, Long, och Meek 

(2004) som säger att mäns primära fokus vid e-handel är effektivitet. Det kan jämföras med 

kunder som fått fel vara och som man kan förvänta sig vara missnöjda med returprocessen men 

som samtliga har svarat att de fått en positiv upplevelse av returprocessen. 

6.2.6 Sammanfattning kundupplevelse av retur 
Kunden är enligt Panswan, Pai och Yan (2014) beroende av den totala upplevelsen och 

övergripande tillfredställelsen. De hävdar att en generös returpolicy bidrar till att öka kundernas 

lojalitet till företaget. 96,2 procent av respondenterna har svarat att de betygsätter 

returprocessen mellan 5-10 på en tiogradig skala där 10 är bäst, det innefattar respondenter som 

har fått fel eller en defekt vara. Det går att misstänka att Etons generösa returpolicy med fri 

frakt och retur (ej USA) samt 60 dagars ångerrätt är en orsak till den höga kundnöjdheten. En 

återförsäljare inom e-handel som har ett bra rykte och erbjuder pengar tillbaka vid en retur 

kommer att uppfattas mer pålitliga och tillförlitliga (Panswan, Pei & Yan 2014), enkätfrågan 

”hur har ditt förtroende och bild av Eton påverkats av returen” bekräftar att konsumenterna 

upplever stort förtroende för företaget, 97,6 procent av respondenterna uppger att de har fått en 

stärkt bild av varumärket Eton efter genomförd retur. 

6.3 Returprocess, företagsperspektiv 
Nedan presenteras hur företagets aktiviteter kopplas till kundens returprocess.  

6.3.1 Transporter 
Det första mottagande steget i företagets returprocess sker efter att de inhyrda distributörerna 

levererar returer från postombud till Etons lager. Eton erbjuder kunderna returnera genom 

upphämtning av UPS eller avlämning vid postombud beroende på marknad och val vid köp. 

Enkätundersökningen visar att tillfredsställelsen angående fraktbolagen varierar mellan 

länderna.  Av respondenterna har 15 procent av svenskar, 23 procent av tyskar, 30 procent 

från UK angivit att fraktalternativet kan förbättras. Detta kan styrkas genom undersökningens 

öppna fråga då respondenter kommenterat enligt nedan.  

Respondent elva UK; ”UPS som leverantör är inte det bästa” 

Respondent ett Tyskland: ”Vänligen använd inte UPS eftersom det inte är vanligt i Tyskland” 

Endast tre procent av respondenterna från USA uppger att fraktalternativet kan förbättras. 

6.3.2 Retur i en fysisk butik 
Det finns idag ingen möjlighet att returnera i en fysisk Eton butik eller hos återförsäljare av 

Etons produkter. Att erbjuda returneringsmöjligheter i en fysisk butik är fördelaktigt och stärker 

enligt Mukhopadhyay och Setoputro (2004) kundtillfredställelsen. Enkätundersökningen visar 

att 64 procent av respondenterna i UK, USA och Sverige uppger att ett returneringsalternativ i 

fysisk butik hade varit mycket till extremt värdefullt. I Tyskland däremot verkar det inte finnas 

samma intresse för det alternativet. Hela 31 procent uppger att en returneringsmöjlighet i fysisk 

butik inte skapar något värde alls för dem. Ytterligare 33 procent uppger att det skulle generera 

väldigt lite eller lite värde. Aspekten att Eton har väldigt få fysiska butiker kan påverka 

respondenternas svar. Enligt nedan kommentar så har respondent nio i Sverige en önskan att 

returnera i fysisk butik.  

Respondent nio Sverige; ”Det som skulle förbättra upplevelsen för mig allra mest är att kunna 

returnera i en fysisk butik. Då kan jag samtidigt få svar på funderingar jag har kring produkt 
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samt jag slipper oron över att paketet ska komma bort, eller att jag inte vet ifall ni tagit emot 

min retur” 

6.3.3 Intern hantering av returer 
Eton använder sig i dialog med omgivningen en centraliserad inspektion där företaget enligt De 

Leuuw at al. (2015) tar emot alla returer för att internt kontrollera dem och bedöma om de ska 

accepteras. Företaget tillämpar i själva verket till stor del ingen inspektion, där den interna 

policyn är att acceptera i stort sett alla returer. Går företag ut med att de tar emot i stort sett alla 

returer tillåter det icke lojala kunder att utnyttja systemet men samtidigt visar 

enkätundersökningen att det finns en oro hos respondenter som under returneringsprocessen 

var oroliga för att returen inte skulle accepteras och att de inte skulle bli krediterade. Eftersom 

inte alla konsumenter är vana e-handlare bör villkoren för en retur var tydligt definierade för 

kunden att se. Att försäkra kunden om att denna kommer att få pengarna tillbaka in på kontot 

om den returnerar en produkt inom 60 dagar. 

Eton hanterar sina returer i samma lokaler som utflödet sker som enligt Stock och Mulki (2009) 

är det vanligaste tillvägagångssättet för e-handelsföretag. Hanteringen av godset sker enligt en 

intern rutin. Teorin presenterar mellan 4–6 olika processteg och motsvarar Etons returhantering 

som omfattar mellan fem steg mellan det att produkten ankommer och att den är tillbaka på en 

tillgänglig lagerplats. Utmärkande för Etons returhantering är att processtegen hantering och 

sortering hanteras av samma anställd verkar parallellt och det leder till mycket väntan och 

förflyttningar av produkten. Anledningen till detta är att anställda i hanteringssteget 

återkommande måste söka på produktens ordernummer för att kontrollera att krediteringen gått 

igenom eller få support från sale-support eller kundtjänst i företagets interna 

kommunikationssystem. Etons fjärde processteg är reparation och restoration där skjortan 

återställs till säljbart skick. Beroende på skjortans skick sker skivbyte, isättning av nålar, taggar, 

krag-stöd, skjortan stryks och viks om osv. Alla skjortor som är uppackade av kund går igenom 

detta steg och att tydligt förmedla att Eton alltid packar om skjortan själva och att produkten 

bara ska hanteras försiktigt hade sparat många kunder oro. 

I litteraturen framgår det att det finns fördelar för företag om kunden registrerar returen online 

då det snabbare indikerar information om vilka produkter som är på väg tillbaka. 

Enkätundersökningen kan i sin tur bekräfta att flertalet respondenter tidigare har registrerat en 

retur online och att många var positiva till upplevelsen. Om Eton skulle implementera en digital 

lösning kan det påverka konsumentens relation till företaget men det är även viktigt enligt teorin 

att integrationen och informationslösningarna är genomtänkta och kan uppdateras i realtid för 

att bidra till effektivitet.  
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7. Diskussion 
I rapporten har vi identifierat de olika aktiviteterna i en returprocess och hur de påverkar 

kunden. För att skapa värde behöver de olika aktiviteterna anpassas på olika sätt för att möta 

specifika kundsegment inom företaget beroende på demografi och geografi. För att skapa 

generella riktlinjer för hur aktiviteterna i processen bör anpassas, för att stärka relationen mellan 

kund och företag, skulle ytterligare geografiska avgränsningar gjorts. Under insamling av 

litteraturstudien visade det sig att det fanns begränsat med vetenskapligt publicerad litteratur 

som granskade kundens aktiviteter i en returprocess. Det begränsade till viss del vår analys.  

Under arbetet har vi tvingats begränsa enkätstudien på grund av resursbrist i form av tid. Det 

använda enkätresultatet hämtades från Etons databas fem dagar efter att den skickats ut men 

avslutades i verklighet 14 dagar efter utskick. Då enkäten avslutades visade det sig att 

ytterligare ett tiotal respondenter hade svarat på enkäten. Vi anser inte att det har påverkat det 

resultat vi fått ut i en högre utsträckning. 

Eftersom vi till enkätstudien använt oss av målstyrt urval kan resultatet inte generaliseras till 

branschen. På grund av att enkätstudien är en avgörande del av resultatdelen och eftersom 

observationsstudierna är begränsade till fem svenska e-handelsföretag gäller tillämpnings-

begränsningen hela resultatet. För att göra rapporten mer tillförlitlig hade mer resurser i form 

av tid behövts. För att utveckla rapporten och göra den mer applicerbar krävs det att 

undersökningarna avgränsas ytterligare och att fler respondenter som gjort en retur hos andra 

återförsäljare deltar. För ytterligare tillförlitlighet kan dessutom observationsstudierna utföras 

på flera företag.  

Ett alternativ till forskningsfrågor hade varit att använda sig av hypoteser. Men enligt 

Backman (2016) så måste en hypotes ha en utgångspunkt i tidigare kunskap eller teorier vilket 

vi saknade. Ytterligare en teknik som vi i rapporten skulle kunna använt är ett induktivt 

tillvägagångssätt. Till skillnad från det deduktiva startar det induktiva tillvägagångssättet med 

att samla empirisk information innan forskaren granskar befintlig teori (Bryman & Bell, 

2017), vilket beskrivs i figur fem. Enligt Hyde (2000) så kan det krävas en balans mellan 

induktiv och deduktiv forskning för bästa resultat. Rapportens övergripande ordning skulle 

kunna utformats på ett annat sätt, då Backman (2016) presenterar ytterligare fyra slag av 

disposition; det kronologiska, den komparativa, den konstruktiva och den fria. Ett alternativt 

sätt för valet av respondenter hade kunnat vara ett teoretiskt urval där det finns ett flertal typer 

av målstyrt urval, ett av dessa är bekvämlighetsurval som innebär att forskaren väljer att 

använda sig av respondenter som av en slump finns tillgängliga för forskaren (Bryman & 

Bell, 2017). Detta tillvägagångssätt var inte möjligt då studien riktar sig mot män i åldern 26+ 

år som genomfört en e-handelsretur. För att resultatet skulle bli mer trovärdigt kunde urvalet 

inkluderat aktörer i andra länder men på grund av ekonomiska begränsningar kunde inte detta 

genomföras. 
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Figur 23 – De tre olika forskningsansatserna (Spence & Kovács, 2006). 

 

I teoridelen om faktorer som bidrar till returer, har litteratur publicerat av Ramanathan (2011), 

Bienstock och Collier 2011 samt Jiang och Rosenbloom (2005) varit relevanta referenser. 

Förutom dessa har Boter at al (2016) använts för att ge rapporten en teoretisk grund om kundens 

returprocess. I litteraturstudien om företagets returflöde har Rogers och Tibben-Lembkes 

rapport “An examination of reverse logistics” och Stock och Mulkis rapport “Product returns 

processing: An examination of practices of manufactures,wholesalers/distributors, and 

retailers” varit stora och tillförlitliga källor. 

Kopplat till rapportens inledning ser vi effekter av den ökande konsumtionen. Vi tror att e-

handel som fenomen gör det enkelt för många människor att handla i webbshoppar, världen 

över, som aldrig stänger och som finns tillgängliga oberoende på var kunden befinner sig. Vi 

tycker att det är positivt att konsumenter väljer att returnera produkter istället för att behålla 

produkter man inte är nöjd med och inte kommer att använda. Enligt teorin är en stor del av 

returer relaterade till kunder som handlat impulsivt eller som söker tillfredsställelse genom 

shoppingen, trots att resultatet i undersökningen visar samma anser vi att det belastar miljön i 

onödan. Vi som konsumenter tycker att det är tråkigt att returer påverkar företagen i branschen 

ekonomiskt och att mindre återförsäljare har svårt att uppnå lönsamhet. Vi upplever att fokus 

från produkt till kund har förändrat vissa segments syn på konsumtion i samband med köp av 

kläder och accessoarer. Företag arbetar mer frekvent med marknadsanalyser och 

marknadsföring och vår uppfattning är att man idag gör detta på ett sätt för att öka konsumtionen 

utan tanke på hållbar utveckling. Vårt samarbete med Eton har gett oss inblick i deras 

verksamhet och hur de arbetar. De säljer premiumskjortor av bra kvalitet till ett lite högre pris 

vilket vi tror resulterar mindre i masskonsumtion. Företaget kan utveckla emballagets material 

och storlek för att minska negativa effekter på miljön.  

I observationsstudien på Etons returavdelning använde vi oss av en deltagande observation för 

att medarbetarna inte skulle känna sig övervakade. Respondentena i enkäten och personal som 

observerats har i samstånd med avsnittet etiska aspekter behandlat deltagarna genom att 

informera dem om studien och dess syfte. Att deras svar och delaktighet kommer att behandlas 

anonymt. Vi anser att validiteten i undersökningarna är hög men företagsspecifik. I större 

sammanhang, om man vill generalisera resultatet, är validiteten antagligen låg. Vi tror att 

resultatet av undersökningen hade blivit liknande om studien gjordes om på Eton eftersom 

urvalet var målstyrt och eftersom vi använde definierade mått och mätmetoder.  
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8. Slutsats 
Aktiviteterna i en returprocess kan anpassas för att stärka relation mellan kund och företag 

genom att en återförsäljare förstår sina konsumenters beteende för att kunna generera 

kundnöjdhet. Kundnöjdhet för en man kan nås genom effektivitet, bekvämlighet och 

noggrannhet och om detta är uppfyllt bidrar det till kundlojalitet. Bild- och textinformation är 

viktig för konsumenten och är en bidragande orsak till retur. En retursedel som fylls i online 

kan vara ett värdeskapande alternativ för både företag och kunder om den implementeras rätt 

och kan stärka relationen. En generös returpolicy kommer i förlängningen att generera 

återkommande kunder vilket indirekt genererar både värde för kunden och stärkta 

kundrelationer för företaget.  

Konsumenten vill ha valmöjligheter i samband med de aktiviteter som involverar transport- och 

frakthantering samt ha möjlighet att returnera i en fysisk butik. Konsumenter vill ha information 

om köp och transaktioner för att inte uppleva risk i samband med köp och retur. En returprocess 

bör anpassas beroende på marknad för att skapa kundlojalitet.   

Returhanteringsprocessen styr när krediteringen sker och eftersom krediteringen är avslutet på 

kundens returprocess är företagets interna returhanteringsprocess viktig för kundens totala 

upplevelse av returprocessen på grund av att den avgör den totala ledtiden. 

8.1 Rekommendationer 
Utöver analys och slutsats har vi identifierat andra områden i Etons returprocess som vi vill 

rekommendera förtaget att arbeta med. Den interna returhanteringen är inte optimerad och 

kommer inte klara belastningen om försäljningen skulle öka kraftigt. De inkomna returerna 

ligger ibland flera dagar innan de packas om och kommer ut i sortimentet igen. Fördröjningen 

sker dels på grund av att returhanteringsavdelningen måste registrera alla ordernummer 

manuellt och flera gånger. En annan orsak är att den interna kommunikationen mellan 

returhanteringen och kundtjänst/after-sales support sker i ett Excel-ark. Det krävs där manuell 

administration från avdelningarna för att i vissa fall kunna slutföra en returregistrering, därför 

hade ett mer effektivt sätt att kommunicera ökat förutsättningarna för expansion.  

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
Utöver analys och slutsats har vi identifierat andra områden i Etons returprocess som vi vill 

rekommendera förtaget att arbeta med. Den interna returhanteringen är inte optimerad och 

kommer inte klara belastningen om försäljningen skulle öka kraftigt. De inkomna returerna 

ligger ibland flera dagar innan de packas om och kommer ut i sortimentet igen. Fördröjningen 

sker dels på grund av att returhanteringsavdelningen måste registrera alla ordernummer 

manuellt och flera gånger. En annan orsak är att den interna kommunikationen mellan 

returhanteringen och kundtjänst/after-sales support sker i ett Excel-ark. Det krävs där manuell 

administration från avdelningarna för att i vissa fall kunna slutföra en returregistrering, därför 

hade ett mer effektivt sätt att kommunicera ökat förutsättningarna för expansion.  
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Bilaga 1 – Statistik från enkätundersökning 
 

  

Land Sverige Tyskland USA UK

Fråga

Anledning till den senaste returen?

Produkten stämde inte överens med mina förväntningar 38,3% 44,2% 33,3% 12,0%

Jag ångrade mig och ville avbryta mitt köp 4,3% 2,3% 8,3% 20,0%

Jag beställde flera storlekar och/eller modeller att välja bland 20,2% 30,2% 16,7% 16,0%

Jag beställde fel storlek 25,5% 16,3% 37,5% 36,0%

Varan var inte i perfekt skick 2,1% 7,0% 8,0%

Annan orsak 8,5%

Jag fick fel vara 1,1% 4,2% 8,0%

Land Sverige Tyskland USA UK

Fråga

Hur har din senaste retur påverkat din bild och ditt förtroende för Eton?

Väldigt negativt

Negativt 3,2%

Något negativt 4,3% 2,3%

Varken positivt eller negativt 26,6% 18,6% 24,0%

Något positivt 6,4% 16,3% 24,0% 12,5%

positivt 30,9% 25,6% 16,7%

Väldigt positivt 28,7% 37,2% 52,0% 70,8%

Land Sverige Tyskland USA UK

Fråga

Enligt dig, matchade textinformation din köpta produkt på etonshirts.com verkligheten?

Inte alls 1,1% 4,2%

Främst missvisande men delvis korrekt 2,1% 2,3%

Både korrekt och missvisande 8,5% 9,3% 8,0%

Främst korrekt men delvis missvisande 21,3% 60,5% 24,0% 41,7%

Matchade perfekt 67,0% 25,6% 68,0% 54,2%

Land Sverige Tyskland USA UK

Fråga

Enligt dig, matchade produktbilderna på din köpta produkt på etonshirts.com verkligheten?

Inte alls 1,1%

Främst missvisande men delvis korrekt 6,4% 7,0% 4,0%

Både korrekt och missvisande 16,0% 18,6% 8,0% 4,3%

Främst korrekt men delvis missvisande 35,1% 51,2% 20,0% 26,1%

Matchade perfekt 41,6% 23,3% 68,0% 69,6%

Land Sverige Tyskland USA UK

Fråga

Var retursedeln enkel att fylla i när du skulle skicka iväg ordern?

Oförstålig 7,0%

Inte så enkel kan förbättras mycket 5,3% 2,3% 12,0% 4,2%

begriplig, varken lätt eller svår 13,8% 25,6% 4,2%

enkel men kan förbättras 23,4% 14,0% 16,0% 8,3%

Väldigt enkel 57,4% 51,2% 72,0% 83,3%

Land Sverige Tyskland USA UK

Fråga

Har du någon gång registrerat en retur online för en vara som du handlat online? (Oavsett vilken nätbutik)

Ja 50,0% 100,0% 52,0% 47,8%

Nej 50,0% 48,0% 52,2%

Land Sverige Tyskland USA UK

Fråga

Inom vilket eller vilka områden tycker du att vi kan förbättra vår returprocess? (Du kan välja flera alternativ)

Informationen som kom med i paketet 10,6% 7,3% 12,0% 17,4%

Informationen på etonshirts.com 14,9% 21,8% 24,0% 13,0%

Informationen som kom i orderbekräftelse 20,2% 9,3% 28,0% 26,1%

Retursedeln 21,3% 16,4% 16,0%

Kundtjänsten 7,4% 12,7% 12,0% 4,3%

Returförpackningen 11,7% 10,9% 4,0% 87,0%

Val av transportör 13,8% 21,8% 4,0% 30,4%



 

 

Bilaga 2 – Svar från enkätundersökning 
 

 

  

Fråga: Från en skala från 1 till 10 hur planerat var ditt köp? (1 är inte planerat alls och 10 är helt planerat)

Svar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sverige 0 2 0 2 7 7 18 30 11 16

Tyskland 0 1 3 0 7 1 4 14 8 12

USA 0 0 0 0 1 1 1 6 4 12

UK 0 1 2 2 3 1 3 3 2 7

Fråga: På en skala mellan 1 och 10 hur skulle du betygsätta din upplevelse vad gäller att returnera en produkt på etonshirts.com? 

Svar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sverige 1 1 0 2 3 0 5 12 24 46

Tyskland 0 1 2 0 0 0 4 7 6 16

USA 0 0 1 0 1 0 1 1 3 18

UK 0 0 0 0 1 1 3 9 8 7

Fråga: På en skala mellan 1 och 10, hur värdefullt skulle det vara för dig att kunna returnera en produkt som du handlat på etonshirts.com i en av våra butiker?

Svar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sverige 16 7 7 4 4 10 6 6 9 3 22

Tyskland 14 2 4 6 4 4 4 0 2 1 4

USA 0 0 2 0 1 2 2 2 0 4 12

UK 5 0 2 2 1 1 1 3 2 3 4

Fråga: Hur upplevde kunderna som någon gång registrerat en retur online den upplevelsen?

Svar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sverige 2 0 2 3 3 2 1 7 13 4 9

Tyskland 1 0 0 1 0 4 4 6 9 6 5

USA 0 0 0 0 0 1 3 1 2 2 4

UK 0 1 0 0 0 1 1 4 1 1 3



 

 

Bilaga 3 - Kommentarer öppen fråga enkät, respondenter i 
Sverige 

1. "Se till att alla produktbeteckningar anges på ett konsekvent sätt där de används. Var 

sig det är namn, nummer eller någon annan slags identitet, Se till att returhandlingarna 

blir på svenska, Skicka med en "IKEA-ritning" om hur man hanterar hela returen. 

Överbryggar ev. språkförbistring." 

2. "Anledning till returen var att jag missade att knapparna på bröstet/magen var täckta 

med tyg. Kan ha varit pga min ouppmärksamhet eller missvisande bild.” 

3. ”Var osäker på hur jag skulle få tillbaka pengarna (och hur det skulle gå till) eller om 

det skulle bli tillgodokvitto. Men detta kan bero på att det var första gången någonsin 

som jag lämnade tillbaka något i en webbshop." 

4. ”Att man kan byta vara utan att handla igen om priset är samma. Jag får pengar i retur 

som dröjer och måste sedan handla igen” 

5. ”Den enda negativa jag har att meddela är att jag inte kunde returnera i butik och 

direkt byta till en annan skjorta. Det gjorde att jag inte denna gång köpte en ny skjorta 

för att ersätta returen.” 

6. ”Den fungerar utmärkt, men det är också något man förväntar sig när man näthandlar 

av en premiumleverantör. För en gångs skull gjorde jag ett spontaninköp och det 

skjortans mönster passade inte mig. Det såg roligare ut på bild.  Jag är för övrigt en 

stor fa av ETONs skjortor och har < 25 st.  Mvh Per” 

7. ”Det fungerade väldigt bra. En bra erfarenhet som gör att jag kommer återkomma med 

fler köp för jag vet att om det blev fel, så kan jag enkelt returnera.” 

8. ”Det jag tycker kunde vara bättre avseende informationen via mejl är om komplett 

information om köpet mejlas till kunden (inte via Klarna e d). Den bör omfatta hur 

betalningen har gjorts, vilket eventuellt kort som använts och vilken eventuell rabatt 

som tillämpats. Efter en eventuell förändring av ordern vore det bra med ett uppdaterat 

mejl till kunden avseende hur det totala köpet ser ut (köpt, retur, rabatt etc).” 

9. ”Det som skulle förbättra upplevelsen för mig allra mest är att kunna returnera i en 

fysisk butik. Då kan jag samtidigt få svar på funderingar jag har kring produkt samt 

jag slipper oron över att paketet ska komma bort, eller att jag inte vet ifall ni tagit emot 

min retur.” 

10. ”Det tog en vecka att få en ny retursedel skickad på mailen från er kundservice. Fick 

många svar om att det var en annan avdelning som skrev ut retursedlar men det hjälpte 

ju föga, min skjorta gick fortfarande inte att skicka tillbaka.” 

11. ”Det är svårt att veta vilken produkt det är på retursedeln, vill minnas att man bara ser 

någon halvkryptisk kod eller ett namn på skjortan, det säger inte mig sp mycket - en 

bild på produkten hade förenklat avsevärt. Zalando har bra returformulär online, kolla 

på det.” 

12. ”Inte direkt, funkar väldigt bra :)” 

13. ”Inte så ofta jag returnerar produkter....men tycker det fungerar väldigt bra hos er.” 

14. ”Jag tycker att returprocessen fungerar perfekt, men var tvungen att välja något för 

frågan "Inom vilket eller vilka områden tycker du att vi kan förbättra vår 

returprocess?". Egentligen tycker jag inte att något behöver förbättras.” 



 

 

15. "Jag tycker att returprocessen var bra och inte hade några problem, men eftersom 

skjortan är så fint hopvikt när man får den så undrade jag lite över vad ni ville ha 

tillbaka (nålar mm som håller ihop skjortan när man får den). Jag vill ju att ni ska ha 

möjligheten igen att sälja den på ett bra sätt eftersom jag har fått så bra 

service/möjlighet. Sedan tyckte jag mest att det var synd att den fina skjortan inte 

passade, även fast jag mätte mig innan köpet. Den satt på bra på kroppen, fast ärmarna 

på den gjorde att jag såg riktigt tjock ut, det var en väldigt konstigt storlek på ärmarna 

jämfört mot resten av skjortan. Jag köpte två skjortor och den andra (typ rak modell) 

hade inte alls dessa problem." 

16. ”Leverensbolaget negativt. All kontakt med Eton väldigt bra.” 

17. ”Mindre paket med mindre luft och bättre för miljön. Kan kompromissa på lyxkänslan 

på paketet utan att det påverkar skjortkvaliteten” 

18. ”Nej, den fungerar riktigt väl” 

19. ”Ni behöver se över hur ni hanterar trasiga produkter. En helt ny skjorta där knappar 

lossnar vid första användningen tycker inte att jag skall lagas utan ni borde direkt 

skicka en ny! Dessutom visade det sig när jag var tvungen att fråga hur det går efter att 

ni inte hört av er på en vecka att den inte gick att laga men då var den modellen slut. 

Inte ok mvh Björn” 

20. ”Ni har absolut en av de bästa returprocesses jag är bekant med; smidigt, enkelt, 

snabbt och tydligt. Vet inte hur det skulle kunna bli mycket bättre ärligt talat. Det enda 

skulle kunna vara att göra själva kartongen något mindre; den andas kvalitet, vilket 

uppskattas, men storleken känns överdriven och det ligger inte helt i linje med att vi 

alla bör hjälpas åt med att minska CO2 avtryck gällande transporter. Därför angav jag 

förpackningen i ovan fråga.” 

21. ”När man gör retur, kan man inte samtidigt beställa ersättningsprodukt. Om man vet 

artikelnummer till ersättningsprodukt, kan man kanske ange det och få den varan med 

vändande post? Digital retursedel då... :-)” 

22. ”När man har köpt genom klarna och returnerar så skulle jag önska att klarna fick 

informationen snabbare” 

23. ”Om det är något att "klaga" på så skulle det vara förpackningen, Det blir mycket 

kartong för lite kläder, det är okej att skicka dem löst.” 

24. ”orsaken till att jag returnerade varan var otydligheten i själva köpet. Jag beställde 3 

skjortor och fick egentligen ingen tydlig feedback på att jag gjort ett köp och så då 

beställde jag om samma skjortor.... Kan givetvis bero på mig som beställare - men det 

jag kommer ihåg vara att kvittens på köpet inte var 100%. Annars är er hemsida och 

online-shop väldigt bra.” 

25. ”Otydligt I vilket skick varan ska skickas tillbaka. Ska t ex skjortan återlämnas I exakt 

samma skick som den levererades på, dvs med nålar och dylikt eller räcker det med att 

den är hyfsat hopvikt.” 

26. ”Priset på retursedeln var missvisande varför jag var tvungen att ringa kundtjänst. Där 

gav man tydligt besked. Det var dock ett otydligt och onödigt steg för både mig och 

er.” 

27. ”Skulle vara bra om jag kan öppna min order och klicka på returnera denna produkt 

utan att ha massor med tvingande val utöver varför och möjlighet att välja ersättning.” 



 

 

28. ”Svårt att hitta vilken skjorta man ska kryssa i då det bara är artikelnr och de är väldigt 

lika när man beställt olika storlekar”  



 

 

Bilaga 4 - Kommentarer från öppen fråga i enkät, 
respondenter i UK 

1. ”Finding your carriers office within their depot was not obvious and I was not given a 

receipt for my return. I was told that it was not company policy of the carrier to do so” 

2. “I returned a super slim fit as it was too small and all other sizes had sold out. I got in 

contact with your customer service who advised the shirt wouldn't be re-stocked. A 

week later the shirt and correct size was back in stock. Great customer service would 

to be given the correct information first time round or contact me to advise of the 

restock.” 

3. “Invoice by email. Better communication on your website highlighting the size 

differences between red label and green label.” 

4. “It was very easy to do, used same packaging as product was originally sent in.” 

5. “It's very good as it is” 

6. “No it works fine” 

7. “The options in this survey are very restricted and don't really get to the main 

problems, so I think this has not been designed very well at all. It's as if you don't want 

the bad news. This is, the courier's website is a nightmare to navigate in order to return 

an item. Secondly (and more importantly), you ask a customer to specify a collar size. 

Fair enough. But sometimes the collar size is an average of what is requested and 

sometimes it is exactly what has been requested. I have brought this problem up a 

number of times, but have never received a proper explanation as to why you do not 

advise a customer that the collar size in some cases is NOT exactly as ordered as an 

average between two sizes.” 

8. "The reason I returned my shirts and will not be purchasing anything from Eton is 

because the sleeves are too long.” 

9. “I love the design of Eton shirts and if it were not for the above I would probably buy 

6-7 shirts a year" 

10. “There's nothing wrong with the return process.  The reasons for return listed above 

are incomplete - I returned the items because they didn't fit despite ordering two sizes.  

The collar size was different but the actual size of the shirt was the same.” 

11. “Ups carrier, not the best.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 - Kommentarer öppen fråga i enkät, respondenter 
i USA 

1.  “Actually, I had a really good experience on the return.  I returned the shirt because it 

turned out I already had that same shirt in the same size, so I would have had two of 

them.” 

2. “Commercial invoice should be on return label.” 

3. “Gift for y son-in-law. He just wanted a different colour than y daughter and I pick up. 

You folks were great” 

4. “I didn't really have a return issue, I had a shipping issue, and your survey did not 

allow me to address that.  Eton requires a signature and the shipper did not ring our 

bell and then offered to have be drive to an obscure location to pick it up, not good 

service for $250 shirts.” 

5. “No comment.  Everything went smoothly as it should have.” 

6. “No, the return process was wonderful.  Thanks!” 

7. “The process to return was great. I knew that it would be easy to make a return and I 

likely would not have placed an order without your return policy being so great. 

Several shirts I returned were not quite as pictured. It is difficult to buy online but you 

made it easier. Thank you.” 

8. “you do a great job” 

 

  



 

 

Bilaga 6 - Kommentarer öppen fråga i enkät, respondenter 
i Tyskland 
”Vänligen använd inte UPS eftersom det inte är vanligt i Tyskland.” 

1. ”Frakten med UPS är lite besvärlig eftersom den fria returen inte fungerade. 

2. DHL istället för UPS” 

3. ”Leveranstiderna är omöjliga långa, skräddarsydda order i återförsäljaren, jag var tvungen att 

vänta nästan åtta veckor, skjortan var tio inches för kort. Skjortkragen är alltid fel för mig! 

Arbetet motsvarar inte prisnivån.” 

4. ”Artikelnumren gick inte att hitta vid första anblicken ...” 

5. ”Att gå tillbaka till en butik skulle faktiskt vara en bra sak i allmänhet. Men det finns ingen 

Eton butiker i mitt område, det skulle vara personligt för mig ingen skillnad. 

6. ”önskar skjortor som är listade i M, L, XL, etc. (t.ex. Resouremd shirt)” 

7. "Jag skulle vilja ha ett bredare utbud av skjortor med en extremt utskjutande krage. Detta har 

tyvärr minskat kraftigt. Jag önskar också fler skjortor i brun färg. Tack för övervägande! " 

8. ”Bortsett från födelsedatum kan jag inte ge information i profilen etc. insättning för 

nyhetsbrevet. Efter att ha sparats försvinner informationen igen.” 

9. ”Mer information om tygens behandling och kvalitet.” 

10. ”Fler klassiker” 

11. ”Nej, ni är perfekt enligt min åsikt” 

12. ”Återvänd via DHL. Det var oklart huruvida en pickup av UPS orsakade kostnader (ups 

webbplats rapporterade "möjligen" kostnader.)” 

13. ”Sommar lämpliga tyger” 

14. ”Val av fraktpartner, t.ex. DHL eller UPS” 

15. ”Förenkling av prisnedsättning inom returperioden, kompensera istället för att skicka en ny 

beställning” 

 

  



 

 

Bilaga 7 - Enkät 
 

1. What was the reason for your last return? 

 Ordered wrong size 

 The product did not meet my expectations.  

 I ordered several sizes and designs to choose from 

 I changed my mind and wanted to cancel my order 

 I got the wrong item/The product was not in perfect condition. 

Genom denna fråga undersöks relationen mellan returneringsorsak och kundens uppfattning 

angående returprocessen.  

2. From a scale from 1 to 10 how much did you plan your purchase? (1 is not at all 

and 10 is planned it completely) 

Genom denna fråga segmenteras noggranna konsumenter från impulsive konsumenter för att 

kunna undersöka om de olika kund-beteenden verkar påverka kundens åsikter och val i 

returprocessen.   

 According to you, did the product information (text) at etonshirts.com match the 

reality? 

 Not at all – the text was completely misleading 

 The text was slightly correct but mostly misleading 

 Both correct and incorrect 

 Mostly correct but slightly misleading 

 Perfect, the text matched the product completely 

Uppgifterna från denna fråga tillåter oss att undersöka kundtillfredsställelsen angående 

företagets produktbeskrivning och att bekräfta/dementera litterär teori gällande 

produktinformation.  

3. According to you, did the pictures of the product at etonshirts.com match the 

reality? 

 Not at all – the pictures were completely misleading 

 The pictures were somehow correct but mostly misleading 

 Both correct and incorrect 

 Mostly correct but slightly misleading 

 Perfect, the text matched the product completely 

Uppgifterna från denna fråga tillåter oss att undersöka kundtillfredsställelsen angående 

företagets produktbilder och att bekräfta/dementera litterär teori gällande produktbilder.  



 

 

4. From a scale from 1-10 how would you rate your return experience at 

etonshirts.com? (1 is extremely bad and 10 is really good) 

Denna fråga skapar en möjlighet att undersöka korrelationen mellan kundnöjdheten gällande 

returen med returneringsorsak och tillfredställelse gällande bilder och information på 

webbplatsen.  

5. In what areas would you say that we can improve our return process? 

 Information within the sending 

 Return label 

 Information at etonshirts.com 

 Information via e-mail 

 Our customer service (via phone or e-mail) 

 Return packaging 

 Return pro forma (US) 

Information om vad kunderna själva uppger att företaget kan förbättra ger en 

verklighetsförankring av relevansen av de aktiviteter som analyseras. 

6. Was the return label and pro forma easy to read and understand? 

 Not good at all 

 Not to good, could be much better 

 Understandable 

 Alright, could have been better 

 Really good, it made the process very easy 

Med denna fråga undersöks differenser mellan ländernas förståelse av returformuläret.  

7. How has the return affected your trust and brand image for Eton? 

 Very negative 

 Somehow negative 

 Slightly negative 

 Neither positive or negative 

 Slightly negative 

 Somehow positive 

 Very positive 

Frågan genererar en uppfattning av hur företagets returprocess har påverkat kundernas 

lojalitet och eventuellt bekräftelse på att returprocessen kan användas för att stärka 

varumärket och kundlojalitet.  



 

 

8. Have you ever registered a return online for an item that you shopped online? 

 Yes 

 No 

 

9. If yes, how would you rate that experience from 1 to 10? (1 is extremely bad and 

10 is really good) 

För att utveckla returprocessen undersöks intresset av att registrera retursedeln online. Detta 

görs genom att fråga de kunden som någon gång returnerat en vara online hur de skulle 

betygsätta den upplevelsen.  

10. How valuable would it be for you to be able to return a product that you bought 

online in a store from 1 to 10? (1 is not valuable at all and 10 is extremely 

valuable) 

För att utveckla returprocessen vidare undersöks intresset av att returnera produkter i en fysisk 

butik eller återförsäljare av Etons produkter. Genom frågan får skapas en uppfattning om hur 

värdefullt kunderna tror att det skulle vara.  

11. Do you have any other comment about the return process that you think could 

improve our way of working? (Free text) 

Den öppna frågan är till för att kunder ska kunna uttrycka åsikter som inte fångats upp i 

enkätfrågorna. Här fångas viktiga åsikter upp och trender uppmärksammas för vidare 

forskning.  
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