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Förord 
Denna uppsats är skriven på Textilhögskolan i Borås i programmet Textil Produktutveckling och 

Entreprenörskap. Arbetet har gett oss spännande insikt och kunskap i en del av den långa textila 

värdekedjan. Till vår handledare Agnes Andersson Wänström, tack så mycket för all din hjälp 

genom att bidra med synpunkter, idéer och råd under vår arbetsgång. Vi vill tacka samtliga 

respondenter som bidragit till vårt arbete, alla som har besvarat vår enkät samt alla deltagare i 

fokusgruppen som har tagit sig tid för att hjälpa oss i vårt arbete. Vi vill även rikta ett stort tack 

till Markus Nordlund från Easycom som genom att ha delat med sig av sina tankar och 

erfarenheter och givit oss mycket användbar information till vår uppsats. Ett speciellt tack till 

Aparna Mehta, utan henne hade detta arbete inte varit möjligt. Avslutningsvis vill vi tacka 

samtliga opponenter som gett oss värdefull feedback under de tre seminarietillfällen, era 

synpunkter har varit till stor nytta för oss.  
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Abstract 

Consumer returns are necessary in order for customers to feel secure with their purchase, this is 

especially true when it comes to fashion e-commerce since customers cannot see and try the 

product before the time of purchase. To make customers more inclined to order clothing items 

online it has become a standard for fashion companies to offer lenient return policies to their 

customers. As a result the scale of returns have increased, which has a negative impact on the 

climate, since it means that more packages are being sent back and forth between the customers 

and the company, causing a high rate of CO2 emissions. To try and reduce the environmental 

impact, but still keep customer satisfaction, a different return process has been proposed by the 

Global Solutions Director at UPS, Aparna Mehta. The concept is called Green Turn and calls for 

the returning customer to send the return directly to another customer instead of the company, 

resulting in a shorter haul. As incentives for customers to be inclined to do so, the returner would 

earn loyalty points or vouchers, and the receiver would get the item at a discount. The purpose of 

this study is therefore to determine if Swedish consumers willingness to try and apply the Green 

Turn concept and secondly to find out if the environmental interest is the driving factor behind 

this or if it is the economic gains that attract consumers the most. Interviews with a logistics 

company and Aparna Mehta were conducted in order to understand more of what the concept 

would entail while a survey was conducted to get an initial sense of consumers attitude and 

willingness to adopt the concept. Thereafter, a focus group interview was held do get a deeper 

understanding of what might lead to consumers adopting the process, and to identify potential 

obstacles, in order to answer the research questions. The result reveals that Swedish consumers 

are predominantly positive in regards to the concept, and that the environmental interest is the 

leading factor behind this, however quality control was a cause of concern by the respondents 

and therefore this study comes to the conclusion that the concept should adapt different measures 

to better correspond to a Swedish market. 

 
Keywords: Sustainability, E-commerce, Returns, Consumer behaviour, Reverse logistics. 
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Sammanfattning  
Returer är nödvändiga för att kunder ska kunna känna sig trygga med sitt köp, särskilt när det 

gäller modehandeln då kunderna inte kan se och prova produkten före inköpet. För att göra 

kunderna mer benägna att beställa kläder på nätet har det blivit en standard för modeföretag att 

erbjuda generösa returpolicys för sina kunder. Som resultat har andelen returer ökat vilket 

påverkar klimatet negativt, eftersom det innebär att fler paket skickas fram och tillbaka mellan 

kunderna och företaget, vilket medför stora mängder koldioxidutsläpp. För att försöka minska 

miljöpåverkan men fortfarande behålla kundnöjdheten har Aparna Mehta, Global Solutions 

Director vid UPS, tagit fram ett förslag. Konceptet heter Green Turn och uppmanar den 

returnerande kunden att skicka returen direkt till en annan kund, istället för tillbaka till företaget, 

vilket resulterar i en kortare transportsträcka. Som incitament för kunderna får den returnerande 

kunden lojalitetspoäng eller värdecheckar och mottagaren får varan till rabatterat pris. Syftet 

med denna studie är således att avgöra om svenska konsumenter är villiga att tillämpa Green 

Turn-konceptet, och för det andra att ta reda på om miljöintresset är drivkraften bakom detta 

eller om det är de ekonomiska vinsterna som lockar konsumenterna mest. Intervjuer med 

logistikföretaget Easycom och Aparna Mehta genomfördes för att få större förståelse för vad 

konceptet skulle innebära, medan enkät utfördes för att få en inledande uppfattning av 

konsumenters attityd och villighet att acceptera konceptet. Därefter har en fokusgruppsintervju 

anordnats få en djupare förståelse för vad som får konsumenter att tillämpa processen, samt för 

att identifiera faktorer inom Green Turn som respondenterna ser som potentiella hinder, för att 

kunna svara på forskningsfrågorna. Resultatet visar att svenska konsumenter är övervägande 

positiva gällande Green Turn-konceptet, och att miljöintresset är den främsta faktorn bakom 

detta. Dock uppfattades kvalitetskontrollen som en orsak till oro för respondenterna och således 

kommer denna studie till slutsatsen att konceptet bör anpassas för att bättre lämpas till den 

svenska marknaden.  

 

 

 

 

Nyckelord: Hållbarhet, E-handel, Retur, Kundbeteende, Omvänd logistik. 
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1. Inledning 

I det här inledande avsnittet presenteras forskningsområdet, först presenteras bakgrunden till 

problemområdet som sedan leder in i arbetets syfte och frågeställningar. Vidare förklaras även 

studiens omfattning och definitioner för begreppen använda i arbetet. 

 

1.1. Problembakgrund 

Både tillverkning och transporter av kläder har stora negativa konsekvenser för miljön i form av 

bl a kemikalieanvändning, vattenföroreningar och koldioxidutsläpp (Naturskyddsföreningen 

2017). E-handel skiljer sig från den traditionella handeln i och med att det kräver mer 

emballagematerial och transporter till & från kunder av fossildrivna fordon, vilket resulterar i 

ytterligare utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket 2019). Volymen av returer är även högre 

jämfört med fysisk handel vilket sägs bero på att kunder inte kan fysiskt se, känna av och prova 

kläder vid e-handel (Cho et al. 2008). Returer påverkar miljön på grund av olika faktorer som 

bland annat godstransporter, förpackningsmaterial och persontransport i den sista sträckan för att 

hämta eller lämna paket hos upphämtningsställe, så kallat “The last mile problem” (Lindström 

2019). Miljöpåverkan av att returnera ett onlineköp beror på vilken metod konsumenten väljer. 

Det mest effektiva sättet är att låta en brevbärare hämta returerna i samband med postutdelning. 

Med denna metoden blir koldioxidutsläppet 362 g, till skillnad från 4455 g som blir utsläppet om 

kunden själv tar sig till en butik för att lämna in returen (Bertram & Chi 2017). 

 

Trots den negativa miljöpåverkan till följd av e-handeln så fortsätter branschen att expandera. 

Enligt Postnord har e-handeln i Sverige ökat med 15% under 2018 och har i skrivande stund en 

omsättning på 77 miljarder kronor (Postnord 2019). I samband med detta ökar även returgraden, 

särskilt inom modekategorin där provrummet har flyttat hem till kunderna. Konsumenter 

beställer kläder i flera storlekar och färger för att prova hemma och returnerar det som inte 

passar dem. Detta beteende leder till stigande ökning av transporter och många returer fraktas 

inte tillbaka till närmaste lager eller butik, utan snarare mycket längre bort. Returerna kan 

skickas till Polen eller Estland där de packas om och fraktas ut igen. Returer kostar företagen tre 

gånger mer än en vanlig varuleverans och eftersom lönsamheten i e-handeln redan är så låg så 
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fokuserar företagen hellre på försäljning, istället för att prioritera hållbarhetsfrågor (Lindström 

2019). 

 

Allt fler e-handelsföretag erbjuder fri frakt och retur för att locka kunder till köp, vilket genererar 

stark försäljning men resulterar i ökad returvolym när produkterna inte lever upp till 

förväntningarna (Hellström et. al). Returerna är inte bara en stor belastning för miljön utan även 

en kostsam och tidskrävande hanteringsprocess för e-handelsföretag (Bielecka 2018). När en 

produkt returneras eller byts ut tillför det fler kostnader för företaget längs dess värdekedja. 

Dessutom händer det ofta att produkten inte kan säljas igen på grund av diverse skador som 

slitage och fläckar, vilket resulterar i ytterligare förlust för företaget. Till följd har 

e-handelsföretag svårt att gå med vinst, men att eliminera fri retur är lättare sagt än gjort. Företag 

känner sig pressade att erbjuda fri retur, då många kunder avstår från köp helt och hållet om 

företaget i fråga inte erbjuder det (Lantz & Hjort 2013). Fri frakt och retur blir allt mer en 

standard i dagsläget för att kunna konkurrera mot andra företag och attrahera kunder (Rogers & 

Tibben-Lembke 1999).  

 

Från kundens perspektiv innebär fri retur en trygg och riskfri shoppingupplevelse, lik den i 

fysiska butiker där kunden kan se, känna och prova på plagget i provrummen innan ett 

permanent köp. När det gäller e-handel får kunden förlita sig på företagets beskrivningar och 

bilder. Det kan hända att kunden beställer något som inte passar eller inte uppfyller dennes 

förväntningar och då måste kunden själv betala för att skicka tillbaka varan, vilket ses som 

bortkastade pengar. Kunden kan då uppleva att de bortslösade pengarna är företagets fel som 

beskrivit produkten inkorrekt, och känner sig då lurad och förtroendet för företaget sjunker. 

Företag vill givetvis undvika detta och därmed kvarstår dilemmat (Hjort 2016). 

 

Enligt Hjort (2013) kan returer vara bra för företag på lång sikt. Hans studier visar att de kunder 

som returnera mycket är lojala kunder som handlar ofta, och de är mer lönsamma för företagen 

än de kunder som inte returnerar. Med hjälp av en god returpolicy vinner företagen kundernas 

förtroenden (Hjort 2013). Där det finns en generös returpolicy så ökar kunderna sina köp snarare 

än att skicka tillbaka mycket returer, säger andra forskare i en senare studie (Janakiraman, Syrdal 

& Freling 2016). Detta innebär att företag tack vare sin givmilda returpolicy lyckas sälja mer, 

och kunderna får också en trygghet vid onlineköp. Däremot innebär detta negativ påverkan på 
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miljön då varor fraktas fram och tillbaka mellan företag och (flera) kunder, dessutom måste 

företagen överproducera kläder för att hålla takt med kundernas efterfrågan. Uppskattningsvis 

blir 30% av alla kläder runt om i världen osålda och årligen står fashion-industrin för 1,2 miljard 

ton koldioxidutsläpp (Sharecloth 2018). 

 

Hjort förmedlar i sin forskning att både kunder och företag kan gynnas om företagen blir bättre 

på att hantera returerna (2013). Ett av de sätt som kan förbättra returprocessen kallas för “Green 

Turn”, en idé som Aparna Mehta presenterar på sin TED-Talk år 2018. Konceptet går ut på att 

alla returer inte behöver skickas tillbaka till företagen. Istället kan kunden skicka vidare plagget 

till en annan kund som ändå tänkt köpa just det plagget. På så sätt får den returnerade varan en 

kortare och snabbare väg hem till nästa kund samtidigt som företagen får lite mindre att hantera. 

Konceptet innebär även att kunderna belönas med poäng eller värdecheck som tack för att ha 

medverkat i Green Turn-processen (Mehta 2018). 

 

1.2. Begreppsdefinitioner 

E-handel: Elektronisk handel, är distanshandel, det vill säga köp och försäljning av varor eller 

tjänster som sker med hjälp av fast eller mobil datakommunikation (Nationalencyklopedin u.å.)  

 

Omnikanal: detaljhandel som integrerar de olika sätten att handla som är tillgängliga för 

konsumenter, exempelvis online, i en fysisk butik, via telefon eller postorder (Littenström 2018). 

 
Green Turn (Förenklad definition): En returprocess där kunden inte returnerar produkten till 

företaget utan vidare till nästa kund som vill köpa samma produkt (Mehta 2018). 

 

Green Cash: Incitament som en kund får när de väljer Green Turn. Green cash kommer i form 

av lojalitetspoäng eller värdecheckar till den som returnerar (Mehta 2018). 

 

Retur: Plagg som kunden vill skicka tillbaka till företag pga ej bemötta förväntningar eller plagg 

som köpts i mer än en storlek/färg. Ej plagg som ska reklameras eller plagg som företagen råkat 

felleverera (Hjort 2010). 
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Retail borrowing: Ett konsumentbeteende där konsumenter utnyttjar de generösa villkoren i 

företags returpolicy genom att köpa en produkt med avsikt att returnera det mot återbetalning 

efter att varan har använts med tillfredsställelse för ett visst ändamål (Piron & Young 2001).  

 

1.3. Syfte  

Syftet med uppsatsen är i första hand att undersöka svenska konsumenters vilja att pröva och 

tillämpa konceptet “Green Turning”, samt i andra hand att ta reda på om miljöintresset är den 

drivande faktorn bakom detta eller om det är ekonomisk vinning som mest lockar.  

 

1.4. Frågeställning 

- Är svenska konsumenter villiga att tillämpa konceptet Green Turn? 

- Vad inom Green Turn konceptet lockar svenska konsumenter mest- miljöaspekten eller 

ekonomisk vinning? 

 

1.5. Avgränsningar 

Fokus i studien är returer rörande e-handel, köp och returer gjorda i fysiska butiker avgränsas 

därmed i arbetet. Denna studie kommer främst att utgå från kundens perspektiv på konceptet 

“Green Turn”, ifall de skulle tänka sig tillämpa proceduren och hur de resonerar kring den. 

Studien har med fragment av företagsperspektiv i och med intervjun med logistikföretaget 

Easycom, men då har fokuset varit på deras syn på svenska konsumenter samt möjligheten att 

etablera Green Turn på den svenska marknaden. Logistiken gällande processen Green Turn 

kommer inte att tas med i denna studie, förutom den övergripande förklaringen av 

tillvägagångssättet. Studien kommer inte att utreda kostnader eller göra kostnadsanalyser 

kopplade till konceptet. Informationen från konsumenter är insamlad med hjälp av fokusgrupper 

och enkäter, där respondenterna är svenska medborgare i samtliga åldersgrupper.  

 

Gällande produkter har endast köp och returer relaterade till mode valts att undersökas. Varför 

studien fokuserar på just e-handelsreturer inom modesegmentet är pga att kläder är en varugrupp 

som är mest överrepresenterade i andel returer jämfört med de andra branscherna som också 

bedriver försäljning online. Av de modeköp avgränsas arbetet till enbart kläder och därmed har 

andra produkter inom mode som accessoarer, som exempelvis skor, väskor och smycken 
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uteslutits. Måttsydda och personifierade varor är produkter där returrätten inte gäller och därför 

kommer de varukategorierna inte heller tas upp i detta arbetet.  

 

2. Green Turn 

I detta avsnittet ges en mer fördjupad förklaring till konceptet Green Turn med information 

tagen från grundaren Aparna Mehtas TED-talk. Vidare presenteras även den genomförda 

intervjun med Mehta där hon förklarade konceptet ytterligare.  

 

2.1. Green Turn 

Aparna Mehtas teori är att en vara inte alltid behöver returneras tillbaka till återförsäljaren. När 

ett returtillfälle uppstår för en kund skulle hen direkt kunna skicka varan vidare till nästa 

beställare som vill ha varan. Varan slipper då transportsträckan till och från återförsäljaren vid 

returprocessen. Mehtas förslag är att konsumenter kan använda sig av en app för att ta kort på 

varan som indikerar i vilket tillstånd det är i. Artificiella intelligenssystem ska sedan klassificera 

skicket varan är i, om det är i utmärkt skick (det skicket kunden fick varan i) kan varan 

automatiskt gå vidare till nästa lämpliga person. Det som konsumenten behöver göra är att 

erhålla en mobilkod, ta med sig den och varan till närmaste postombud. Där packas varan och 

sänds till nästa köpare. Återförsäljaren kan själv bestämma reglerna för hur många gånger en 

viss vara kan säljas vidare på det här sättet (Mehta 2018). För att konsumenterna ska anamma 

denna process som Mehta erkänner är något krångligare än de befintliga returprocesserna, 

behöver de incitament som lojalitetspoäng eller pengar tillbaka i form av värdecheckar, så 

kallade “green cash”. Detta tillvägagångssättet menar Mehta skulle skapa nya möjligheter att 

generera vinst från en ny kundbas som vill köpa de returnerade varorna (Mehta 2018).  

 

Aparna Mehta är direktör för globala lösningar på UPS (United Parcel Service, Inc.) vilket hon 

har varit sedan 2013. Med över 20 år erfarenhet inom logistik kan hon anses vara kvalificerad 

nog att analysera och bedöma affärsprocesser för att utveckla innovativa lösningar som är 

lönsamma och som förbättrar kundupplevelser. Idén till Green Turn uppstod när Mehta hade en 

strategisk diskussion med en av UPS’s största kunder, och konceptet har blivit hennes passion i 

livet (UPS 2019).  
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2.2. Intervju: Aparna Mehta  
 

I intervjun framkom det viktiga element inom Green Turn som Mehta inte nämnde i hennes 

TED-talk (2018). Tidigare nämndes endast att den returnerande parten skulle få ekonomisk 

kompensering, i form av lojalitetspoäng eller värdecheckar, men i intervju meddelade Mehta att 

även mottagaren av den returnerade Green Turn-varan får kompensering. Kunder som vill köpa 

Green Turn-varor får ett rabatterat pris vid beställningen på så sätt motiveras båda parterna till 

att delta i Green Turn-processen. En annan sak som Mehta upplyser om är att Green 

Turn-processen är anpassningsbar, att det är upp till varje företag att bestämma om vem som ska 

packa om och skicka en Green Turn-retur. Hon nämnde att antingen kan extra emballage och 

instruktioner skickas tillsammans med varan så att kunden lättare kan packa om sin retur till 

nästa kund, eller så kan denna uppgift överlämnas till en annan tredje part, som exempel 

nämndes kemtvättsbutiker eller postombud. Mehta konstaterar att den tredje parten även kan stå 

för kvalitetskontroll. Där kemtvättsbutiken eller postombudet synar varan, eventuellt rengör, 

viker och plastar om, innan den skickas iväg till nästa kund.  

 

Mehta hävdar att 25% av nya varor slängs i deponier (Constable u.å). I USA slängs stora 

volymer av returer direkt eftersom inte allt blir sålt igen. Det är billigare att bli göra sig av med 

varorna istället för att ens försöka ta tillbaka dem till lagret för hantering. Anledningen bakom 

detta är att modetrender hinner förändras så snabbt att det inte är någon idé för företagen att ha 

varorna liggandes i sina lager. Att skänka varorna till välgörenhet kommer bara att sänka 

varumärkets värde och därför slängs de istället, trots att de är i nyskick. De returer som inte 

slängs direkt kan hamna hos andra värdekedjor längs vägen. Mehta tar upp de amerikanska 

kedjorna TJ Maxx, Marshalls och Ross som exempel. Dessa företag köper andra företags 

överblivna varor och säljer till dem för lägre priser. E-handelsföretagen vill ändå göra sig av med 

osålda varor och returer, eftersom de kostar att lagerhålla. Mehta bedömer att det finns flera 

fördelar med Green Turn för e-handelsföretag. Förutom att minska på miljöpåverkan så kan 

företagen spara på kapital och resurser. Mehta förklarar att kostnaderna minskar genom att 

företagen inte behöver betala transportkostnader för att ta tillbaka varan, samtidigt som de 
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behöver färre anställda som hanterar returer och kontrollera kvalitet vilket betyder lägre 

lönekostnader för personal. Dessutom minskar lagerhållningskostnaden då färre varor ligger i 

företagens besittning.  

 

Enligt Mehta genomfördes en hel del marknadsundersökningar i USA riktade mot företag. Det 

föreföll att e-handelsföretagen inte var redo för Green Turn-konceptet, i och med när kunder 

skickar returer till varandra så förlorar företaget kontrollen över kvaliteten. Företagen vill att 

returerna först ska komma tillbaka till dem för att kunna säkerställa varornas kvalitet innan det 

skickas ut till nästa kund. Marknadsundersökningarna provade flera olika typer av företag med 

olika produkttyper som beklädnad, skor, hem & hushållsvaror, och elektronik. Samtliga företag 

var förtjusta i idén men ingen ville riskera bort kvalitetskontrollen. Idealt är Green 

Turn-konceptet en bra och behövlig lösning för fast fashion-företag (eftersom det konsumeras 

snabbt och i stora volymer), men Mehta anser att Green Turn-konceptet ändå mer lämpar sig för 

exklusiva kläder med premiummärken. Hon tycker att plagget i fråga bör ha ett värde på minst 

$50 eftersom billiga kläder kan ha för tunna marginaler för att Green Turn-konceptet ska bli 

lönsamt.  

 

Mehta berättar att inga företag så vitt hon vet har något liknande till Green Turn i nuläget. Planer 

på att implementera Green Turn i USA är pausade eftersom idén först måste utvecklas vidare 

och företag är inte ännu är redo för konceptet. Däremot är företag intresserade av en annan 

lösning, uppger Mehta. Där finns det behov av något slags logistiskt tredjepartsföretag som kan 

ta emot och hantera returer från flera olika företag. Mehta tror dessutom att det kan vara väldigt 

lönsamt att en tredje part tar på sig ansvaret för att sköta andra företags returer. Slutligen 

kommenterar Mehta att trots USA visade att de inte var redo för konceptet, så är hon optimistisk 

om att Green Turn kan nå framgång i Sverige eftersom hon anser att den svenska befolkningen 

är mer aktiva i miljöfrågor och vill göra saker annorlunda.  
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3. Teoretisk referensram  

I detta avsnittet presenteras det teoretiska ramverket som anses vara relevant för studien. Här 

presenteras de delar i returprocessen som en implementering hade berört. 

 

En tillämpning av Green-turn konceptet i verkligheten innebär att de existerande returrelaterade 

faktorer kommer att påverkas. Modell nedan ger överblick över den teoretiska referensramen, 

som kommer att behandla ämnen som berör Green Turn.  

 

 
Figur 1. Illustration som visar vilka delar som påverkar Green Turn. De bortfallna kronbladen är ämnen som ej 

ingår inom uppsatsen omfattning.  
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3.1. Konsumentbeteende & Returpolicys  

Tillfredsställande tillvägagångssätt att hantera produktreturer är speciellt viktigt i 

e-handelssammanhang då det är betydligt högre än returer i traditionella fysiska butiker. 

E-handel och då i synnerhet B2C- (business-to-consumer) segmentet kategoriseras av ett stort 

antal av små beställningar och höga returvolymer. Anledningen till att e-handel har en högre 

returandel än butik är främst på grund av att inte tillräcklig information tillhandahölls till 

kunder vid tidpunkten för inköpet samt att produkten inte fysiskt ses vid inköpstillfället (Cho 

et al. 2008). Orsaker till konsumentreturer är flera, exempelvis kvalitetsproblem, fel storlek, 

fel passform eller ledtiden från beställning tills konsumenten tar emot produkten (Rodger et 

al. 2002; Hjort 2010). Annat beteende som är vanligt förekommande är att konsumenter 

beställer en produkt i mer än en storlek och/eller färg, vilket som regel resulterar i att de 

produkter som konsumenten är minst nöjd med returneras (Hjort 2010). 

 

Vad för returpolicy e-handelsföretag väljer och hur de sköter om sina returer har en stor 

betydelse för hur kunder ser på företag och hur det påverkar marknaden för företaget 

långsiktigt. Om kunden anser att företaget hanterar returer på ett sätt som hen tycker är orättvist 

kan hen sprida vidare att företaget har en sämre returhantering, vilket kan leda till att det får 

färre kunder som köper hos dem som resultat (Mukhopadhyay & Setaputra 2007; Rogers et al. 

2002). Hur policyn ser ut påverkar även kundens köpavsikt och returbeteende (Hellström et al. 

2017). En generös returpolicy tenderar att leda till fler returer, dock behöver inte det betyda att 

det påverkar företagets lönsamhet negativt, eftersom policyn även kan leda till en ökad 

försäljning och vinst för företaget. Janakiraman, Syrdal & Freling (2016), kom fram till att 

generösa och överseende returpolicys leder till en större ökning i köp än i returer. Vilket 

generellt visar att generösa returpolicys faktiskt gynnar e-handelsföretag, åtminstone när det 

gäller att uppmuntra till produktköp (Janakiraman, Syrdal & Freling 2016). Generösa 

returpolicys påverkar även konsumenternas tilltro och tillit gentemot företagen på ett positivt 

sätt, vilket därmed ökar graden av konsumentens köpavsikt ytterligare (Hjort et al. 2013; 

Hellström et al. 2017). Lojalitet uppnås som resultat eftersom kunder som känner sig trygga 

med ett visst företag återkommer ofta för nya köp vilket är gynnsamt för företag då det är 
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svårare och dyrare för dem att dra till sig nya kunder än att behålla tidigare kunder 

(Janakiraman, Syrdal & Freling 2016; Rogers & Tibben-Lemke 1999). 

 

Forskning tyder på att kunder som returnerar mer är oftast mer lönsamma för företag än 

kunder som returnerar mindre, då de handlar oftare, och dyrare produkter, samt beställer mer 

produkter per order (Griffis et al. 2012; Hjort 2013). I forskningsrapporten av Hellström et al. 

(2017) finns det stöd till att kunder som returnerar är nästan dubbelt så mycket lönsamma för 

företag än de som inte returnerar. Grunden till det är då att de returnerande kunderna 

genererar så pass hög försäljning att det väger upp för de extra kostnaderna som uppstår vid 

hanteringen av returerna. Dock är det värt att notera att lönsamheten från konsumentreturer 

skapar värde för företag på lång sikt medan returkostnaderna i relation påverkar lönsamheten 

mer kortsiktigt (Hellström et al. 2017). Kunder som returnerar oftare är också vanligtvis mer 

lojala och nöjda vilket leder till mer frekventa köp hos företaget. De konsumenter som inte 

får returnera, eller som upplevde svårigheter att returnera, har sina felköp liggandes hemma 

som påminner dem om en dålig kundupplevelse, vilket minskar kundens vilja att handla hos 

företaget i framtiden och därmed har en negativ påverkan på företags lönsamhet (Hjort 2013).  

 

En generös returpolicy kännetecknas av låga avgifter samt där den returnerande kunden 

behöver anstränga sig så lite som möjligt. Konsumenter är känsliga för returer som omfattar 

mer ansträngning och krångel, det vill säga processer som kräver att etiketter eller blanketter 

fylls i. Om konsumenterna uppfattar returprocessen som krånglig eller krävande av mycket 

ansträngning tenderar det att ha en restriktiv effekt på deras köpbeslut. Returprocesser som 

konsumenter inte anser kräver mycket ansträngning ger en positiv inställning till köp och 

ökar försäljning. Därmed innebär det som resultat att ansträngande returer leder till färre köp 

och därmed lägre lönsamhet (Janakiraman, Syrdal & Freling 2016). 

 
En studie av Ramanthan (2011) visar på att kunder tenderar att köpa produkter med låg risk, 

det vill säga produkter förknippade med lågt pris och låg tvetydighet, utan mycket tanke 

bakom eftersom produkterna är billigare och företag erbjuder kunden generösa returvillkor. 

Eftersom lite eftertanke går in i kundens beslut brukar de flesta returer i denna kategorin ske 

på grund av att kunderna helt enkelt har ändrat sig. Å andra sidan, vid köp av produkter som 

kännetecknas av hög risk, med hög prissättning och hög tvetydighet, tenderar kunder 
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spendera mycket mer tid, samt som de anstränger sig mer för få reda på mer om produkten 

innan köp. Således, för den här typen av retur är den mest sannolika returorsaken att det är ett 

faktiskt problem med produkten, som exempelvis kvalitetsfel eller felleverans (Ramanathan 

2011). 

 

3.2. Konsumentbeteende: Retail Borrowing 

Trots de uppenbara fördelarna med en liberal returpolicy utgår det utifrån antagandet att 

konsumenter inte missbrukar privilegierna. Generösa returpolicys kan därmed leda till oetiskt 

konsumentbeteende (Rosenbaum & Kuntze 2005). Det förekommer att konsumenter utnyttjar 

de generösa villkoren genom att köpa en produkt med avsikt att returnera det mot 

återbetalning efter att varan har använts med tillfredsställelse för ett visst ändamål. Detta 

beteendet kallas för retail borrowing (Piron & Young 2001). Enligt Piron och Youngs (2001) 

resultat är retail borrowing vanligt förekommande, speciellt bland kläder. Vanligtvis lånar 

konsumenter som uppvisar detta sortens beteende kläder för speciella tillfällen, exempelvis 

kan en kund låna en klänning för en date och sedan lämna tillbaka den i efterhand, medan en 

annan kund kan låna en kostym inför en arbetsintervju. De största skälen till att 

konsumenterna beter sig på det här sättet är för sociala och ekonomiska behov, de känner 

nödvändigheten att hålla jämna steg med vänner och bekanta samtidigt som de inte har de 

ekonomiska medel att fullfölja köpet (Piron & Young 2001).  

 

Eftersom retail borrowing förekommer främst med produktgrupper för mer speciella tillfällen 

är det rimligt att returantalet för festkläder är betydligt högre än övriga plagg, vilket var det 

som Hjort och Lantz (2013) upptäckte i deras undersökning. I samband med det visade det 

sig också att festklänningar returnerades betydligt senare än andra produktgrupper, vilket är 

talande för att kunden behöver tid på sig för att använda det lånade plagget. Vidare påpekar 

studien att det är betydligt enklare för e-handelskunder att låna på det här sättet än kunder i 

butik då e-handelkunden har en laglig rätt att returnera utan att ange anledning till varför hen 

returnerar samt vid returtillfället behöver kunden inte interagera med personal till skillnad 

från returer gjorda i butiker där anställda inspekterar produkterna framför kunderna (Hjort & 

Lantz 2013).  
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3.3. Konsumentbeteende om kvalitetskontroll 

Även om Green Turn-varor säljs i nyskick och därmed inte räknas som second-handvaror är det 

faktum att vid en Green Turn-retur går varan igenom en annan privatperson som gör att de olika 

begreppen kan integreras för konsumenter. Eftersom varan inte kommer direkt från ett företag 

kan mottagare betrakta att produkten är i andra hand. I studien av Yeh, Lo och Yu (2011) kom 

forskarna fram till att konsumenter kan känna sig tveksamma gällande kvalitén på produkter i 

andra hand och därför i många fall hellre väljer att köpa nya produkter direkt från en 

återförsäljare. Konsumenterna anser att den initiala kvaliteten av produkten från en annan 

privatperson är sämre än nya produkter direkt från företag (Yeh, Lo & Yu 2011). 

 

När konsumenter ställs inför produkter där kvaliteten uppfattas som tvivelaktig fann Yoo och 

Sarin (2018) i sin studie att de beter sig på ett rationellt sätt, med ett heuristisk tillvägagångssätt 

där de produkter som väljs beror på tidigare erfarenheter som konsumenten haft med liknande 

produkter eller produkter av samma varumärke. Om konsumenten inte har haft någon sådan 

upplevelse dessförinnan kan tvivelaktigheten hindra konsumenten från ett köp (Yoo & Sarin 

2018). Jiang och Zhao (2013) påpekar också att vid transaktioner mellan kunder på internet är 

anonymiteten ett bekymmer, mottagaren vet inte exakt vem som har haft varan tidigare och kan 

inte kontakta personen i fråga heller vilket skapar osäkerheter och förtroende problem (Jiang & 

Zhao 2013).  

 

3.4. Konsumentbeteende om hållbarhet 

Konsumenters beteende har en betydligt stor miljöpåverkan. De handlingar som konsumenter 

gör, som vilka val av produkter och tjänster de gör, har en direkt och indirekt påverkan på miljön 

(Jackson 2005). Till följd av nyhetsrapporteringar om försämringen av miljön, och de 

konsekvenser som förväntas uppkomma, har uppmärksamheten kring miljön ökat hos 

konsumenter. Som resultat har en stor mängd konsumenter blivit mer intresserade att agera på ett 

mer miljövänligt sätt, som exempelvis köpa miljövänligare, så kallade gröna produkter och 

tjänster (Chan 1996). Dock är det fortfarande en stor del konsumenter som inte kommit till insikt 

med kopplingen mellan deras beteende och miljöproblem som klimatförändringen. De ser inte 

hur deras enskilda handlingar kan påverka klimatet på den stora skalan (Jackson 2005; Tang & 

Bhamra 2009).  
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Eckhardt, Belk och Devinney (2010) påpekar i deras studie att även om konsumenter uttrycker 

att de vill handla på ett etiskt sätt är det få som agerar på det. Som stöd till detta har 

konsumenters intentioner för etisk konsumtion och den egentliga konsumtionen jämförts. I 

enkäter och undersökningar uttrycker betydligt fler avsikt att handla miljövänligt än vad 

marknadsandelar av gröna produkter visar. Således i enkäter framställer konsumenter sig själva 

med mer omtanke än vad de egentligen har då de ignorerar sociala problem genom att fortsätta 

konsumera traditionella produkter och tjänster (Eckhardt, Belk & Devinney 2010). Att det kan 

finnas avvikelser mellan uttryckt uppsåt och det egentliga beteendet är ett välkänt faktum. Dock 

är det ett ännu större problem gällande frågor kring etik och miljö då personer har svårt att 

erkänna att de inte bryr sig om ämnen som andra tycker de borde bry sig om (Ulrich & Sarasin 

1995). Ålder har visat sig vara en viktig demografisk variabel vid miljömedvetenhet. Studier har 

visat att yngre åldersgrupper är i överlag betydligt mer miljömedvetna än äldre åldersgrupper, 

och att stöd till miljöfrågor sjunker med ålder (Buttel & Taylor 1992; Pillemer et al. 2017).  
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4. Metod 

I detta avsnittet redogörs vilka metoder som har tillämpats och hur de har genomförts för att 

samla in data. Olika tillvägagångssätten har använts för att uppnå studiens syfte och besvara 

frågeställningarna. 

 

4.1. Val av metod 

Denna studie innehåller både kvalitativ metod i form av fokusgrupp intervjuer och intervjuer 

med särskilda personer från branschen, samt kvantitativa metoder i form av enkäter. Det är 

fördelaktigt att kombinera både kvalitativa och kvantitativa metoder eftersom de var för sig har 

sina egna brister. Trianguleringsmetoden kommer att appliceras för att stärka resultatets 

trovärdighet. Om olika metoder av datainsamling har tillämpats och får liknande eller samma 

utfall, så indikerar detta att den insamlade datan är pålitlig och kommer troligt leda till en tydlig 

slutsats (Bryman & Bell 2011). En enkät riktad mot konsumenter kommer att upprättas i syfte att 

undersöka deras returbeteende samt ta reda på om kunder eventuellt kan acceptera ett alternativt 

retursätt; Green Turn. Vidare kommer information samlas in direkt från konsumenter genom en 

semistrukturerad intervju i fokusgrupp. Semistrukturerade intervjuer kommer att genomföras 

med Aparna Mehta, kvinnan bakom Green Turn idén och Markus Nordlund, COO på företaget 

Easycom. Forskningsansatsen är deduktiv med hypotesen att svenska konsumenter är 

intresserade av Green Turn-konceptet förutsatt att det är miljövänligare än nuvarande 

retursystem. 

 

4.2. Enkät 

Syftet med enkäten är att få en första insikt i hur konsumenter resonerar kring konceptet. 

Enkäten ämnar att ta reda på konsumenters syn på returer i relation till miljön, samt ta reda på 

om konsumenterna vill anamma Green Turn konceptet. Vi har använt oss av följande 

tillvägagångssätt. Först upprättades ett utkast till enkäten i plattformen Survio, och därefter bad 

vi en närstående delta i ett pilottest. Med personens feedback justerade vi utefter så att samtliga 

frågor och svarsalternativ blev ännu tydligare. Frågorna placerades också i en logisk följd för att 

underlätta för alla enkätdeltagare. Den slutliga enkäten spreds på sociala medier, med 

anledningen att den rätta målgruppen lätt kan hittas på internet. Konsumenter som handlar kläder 
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på nätet anträffas också troligtvis i sociala medier på nätet. När 100 svar hade registrerats ansågs 

antalet tillräckligt och tidsramen för att samla in svar hade också närmat sitt slut. Enkäten 

stängdes och Survio genererade diagram och tabeller för analysering av resultat. Den 

fullständiga enkäten är bifogad i bilaga 2.  

 

4.3. Fokusgrupp 

Syftet med fokusgruppen är att få djupare insikt från konsumenter och höra deras resonemang 

kring Green Turn-konceptet. Fokusgrupp är en populär metod som möjliggör en intervju med 

fler än en respondent i taget, och namnet antyder på att fokuset kommer vara på en viss 

frågeställning (Bell 2006). När flera respondenter intervjuas samtidigt kan fler insiktsfulla 

dialoger och argument uppnås. Med denna metod finns det utrymme för diskussion, något som 

enkäten inte kunde bidra med. Enligt Bell (2006) brukar en fokusgrupp bestå av en grupp 

individer som har liknande erfarenheter, intressen eller kunskap om de frågor som diskuteras. 

Fem personer med liknande profil deltog i fokusgruppen. Samtliga var studerande i åldrarna 

20-24 och har handlat på nätet. Gruppintervjun spelades in i syfte att transkribera och alla 

deltagarna tilldelades fiktiva namn för anonymitet. En förteckning på deltagarna finns i bilaga 5. 

 

4.4. Semistrukturerade intervjuer 

I en semistrukturerad intervju finns det en uppsättning frågor som ska besvaras men det finns 

även utrymme för uppföljningsfrågor. Totalt genomfördes två semistrukturerade intervjuer med 

experter i ämnet. Först intervjuades Aparna Mehta via Zoom, en plattform för 

videokommunikation. Detta eftersom Mehta befinner sig i USA och ej kunde närvara i ett fysiskt 

intervjutillfälle. Den första kontakten med Mehta möjliggjordes via Linkedin. Intervjuns syfte 

var att få mer information om Green Turn-konceptet samt hur långt det har gått i processen att 

implementera konceptet. Den fullständiga intervjuguiden är bifogad i bilaga 3.  

 

Den andra semistrukturerade intervjun genomfördes med Markus Nordlund på Easycom i Borås. 

Easycom är ett svenskt företag som erbjuder digitala produkter för lönsam e-handel. Deras 

expertområden innefattar bland annat effektiv returhantering. Direktkontakt erhölls via 

Easycoms hemsida och Nordlund ställde upp på en intervju som också skedde i Easycoms kontor 

i Borås. Syftet med intervjun var att ta del av hans professionella åsikter och få ett 

företagsperspektiv om Green Turn idén, då han har stor insikt i returfrågor inom svensk 
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e-handel. Hela intervjuguiden finns i bilaga 1. Båda intervjuerna spelades in i syfte att 

transkribera och arkivera empirin. 

 

4.4.1. Etik 

I samtliga enkäter och fokusgrupper som är tänkta att genomföras är respondenterna anonyma 

och ingen personlig information uppges som gör dem identifierbara. Innan intervjun skall en 

övergripande förklaring av ämnet genomföras så att respondenten vet vad de samtycker till. 

Samtycke är något som måste etableras innan varje intervju utförs och respondenten har rätt att 

dra tillbaka sitt samtycke under intervjuens gång om de så vill. Frågorna som ställs skall inte 

vara ledande på något vis, så att respondenten inte svarar så som denne tror intervjuaren vill att 

hen ska svara, utan svarar så sanningsenligt som möjligt (Bell 2006).  

 

4.5. Metodkritik 

Den kvalitativa metoddelen bestod av fokusgruppintervju och två separata semistrukturerade 

intervjuer. Professor Ejvegård (2009) skriver att även om olika personer får exakt samma fråga 

ordagrant uppläst för sig, så finns det ingen garanti för att personerna gör samma tolkning av 

frågan. Även om Mehta och Nordlund intervjuades åtskilt och med två skilda intervjuguider så 

kunde det även där uppstå feltolkningar. I Mehtas fall där intervjun genomfördes på engelska 

kunde det uppstå missförstånd och otydligheter, men vid transkribering och bearbetning efteråt 

upphörde de flesta oklarheter. I fokusgruppintervjun garanterades anonymitet till deltagarna, 

vilket främjar till att deltagarna vågar dela med alla sina åsikter. Detta kunde ej utlovas till 

varken Mehta eller Nordlund, då deras expertis hade ifrågasatts om de uttalade sig anonyma i 

denna studien. Detta gäller särskilt Mehta som är upphovskvinnan bakom konceptet som denna 

uppsats grundar sig på. 

 

Medan intervjuer är den metod som är bäst lämplig för Mehta och Nordlund så lämpar sig 

enkäter bättre till vanliga människor. Den kvalitativa metoden i denna uppsats bestod av en 

enkät, som enligt Ejvegård (2009) är ett effektivt sätt att nå många fler personer än att samla in 

svar från enskilda intervjuer. Då skriftliga svar erhålls blir det således lättare att bearbeta datan. 

En generell regel enligt Ejvegård (2009) är att enkäten får inte vara för omfattande, för ju fler 

frågor som ställs, desto färre svar kommer forskaren få. Alla deltagare i enkäten förblev 
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anonyma vilket tillät dem att svara ärligt, men anonymitet kunde samtidigt även påverka att 

några enstaka besvarades oseriöst.  

 

5. Empiri 

I detta avsnitt presenteras resultaten av undersökningarna som genomförts. Kapitlet består av 

tre delar som var för sig redovisar vad som framkom i de enskilda undersökningarna.  

 

5.1. Easycom: Magnus Nordlund 

5.1.1. Bakgrund om Easycom 
Easycom har funnits i ca fyra år men har bara visats upp offentligt i mer än ett år. Den första 

tiden spenderades på att bygga upp programvarorna som sedan skulle bli företagets 

produkter. Företaget skapar programvaror och tjänster som säljs till e-handelsföretag och 

omnikanal-spelare. Programvaran och tjänsterna har som syfte att hantera returproblematiken 

som uppstår i e-handelsprocesserna. Easycom jobbar utifrån ett lönsamhetsperspektiv för 

e-handlare och retailers, för att e-handelsföretagen inte ska drabbas så negativt av dessa 

köpbeteendena, men även från konsumentens perspektiv så att kunden får en positiv 

upplevelse när det gäller returer, byten och allt som händer efter köpet.  

 

5.1.2. Synen på Green Turn 

Markus Nordlund, som är COO på Easycom, berättar i intervjun att han tycker om Green 

Turn idén och att Easycom i nuläget också jobbar mot den riktningen. Nordlund tror att 

svenska konsumenter skulle kunna anamma konceptet eftersom det finns ett ökande intresse 

kring miljöfrågor. Det ligger också rätt i tiden utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ett tänkbart 

hinder kan dock vara att vissa konsumenter ogillar tanken av att köpa en produkt som inte är 

“nytt från hyllan” men Nordlund tror på att konsumenter kan lära sig att överkomma hindret 

så småningom.  

 

I nuläget jobbar Easycom ett projekt som liknar Green Turn, och tjänsten kallas för smarta 

digitala returer. Tjänsten effektiviserar returflöden genom att låta kunden registrerar sin retur 

online och få ut en returetikett som Easycom genererar. Easycoms programvara tar smarta 

automatiska beslut om huruvida returen ska skickas tillbaka eller inte men också vart den ska 
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skickas (T ex till närmaste lager). När det kommer till billigare produkter så är det olönsamt 

för företag att ta tillbaka returen, därav är det bättre att kunden får behålla varan och ge till en 

vän eller välgörenhet, säger Nordlund. Easycom tar unika beslut när de genererar 

transportetiketterna och kan därför styra returerna mot rätt destination, vare sig det är till 

närmsta lager, butik eller till en samarbetspartner i Estland som tar bort sminkfläckar på 

returplagg. “Mycket bygger på individuella beslut baserat på konsumentbeteende och 

produktens beskaffenhet för att bespara på både pengar och miljö.” säger Nordlund om 

tjänsten. 

 

Det finns diskussioner och tankar om att införa något liknande till Aparna Mehtas Green 

Turn. Nordlund berättar att både Easycom och andra aktörer har funderat över och fört 

diskussioner om hur en registrerad retur kan matchas direkt med en kundorder och skickas 

därefter. Den stora utmaningen med detta enligt honom är tidsfönstret där en retur av ett visst 

plagg ska finnas precis när en annan kund har ett behov för plagget. Det är svårt att 

synkronisera en registrerad retur med en önskad försäljningsorder säger Nordlund. Han 

tillägger slutligen att det är oklart om vem som ska göra denna matchningen. Det kan vara 

själva e-handelsföretaget, av en annan tredjepart eller kanske av Easycom själva. 

 
I Mehtas presentation om Green Turn tog hon upp ämnet AI (Artificiell intelligens). Tanken 

är att en returnerande konsument ska fotografera plagget och låta AI klassificera vilket skick 

plagget är i, och vad som ska hända av plagget beroende på skicket. Nordlund berättar att 

Easycom också har en liknande process där konsumenter tar kort och laddar upp bilder. Per 

automatik blir bilderna godkända men ibland krävs det att en människa manuellt granskar 

bilden. Han lyfter sedan fram att Easycom också har undersökt dessa lösningarna med AI 

bildigenkänning. “Det krävs enorma volymer av bilder och produktflöden för att det här ska 

fungera, och i och med att returnera är fortfarande i så små flöden om man jämför med det 

som totalt säljs, så krävs det så stora mängder bilder för att lära 

bildigenkänningsprogrammen.”, kommenterar Nordlund angående detta.  

 

5.1.3. Förutsättningar för att Green Turn ska fungera 

Det finns givetvis vissa väsentliga förutsättningar för att Green Turn-konceptet ska fungera. 

Mehta visualiserar att en kund kan besöka en webshop välja mellan att köpa ett nytt plagg till 

ordinarie pris eller köpa ett Green Turn-plagg till ett reducerat pris. Angående detta kommenterar 
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Nordlund att om en en kund vill köpa en Green Turn-vara så måste det finnas en förutsättning av 

att varan i fråga finns som en retur från en annan kund. Nordlund anser att 

e-handelsplattföretaget måste ha kännedom om vilka varor som finns tillgängliga som “Green 

Turn-returer” och om de sannolikt kommer tillbaka i ett säljbart skick. Han resonerar vidare att 

det är mest lämpligt för stora aktörer som har tillräckligt stort sortiment, höga 

försäljningsvolymer och stora returvolymer, för då finns det högre sannolikhet att få en 

matchning mellan kunder. Medan med mindre aktörer som har mindre produktsortiment och 

mindre volymer så kan det bli alldeles för svårt att få träff. 

 

Att effektivt hitta en matchning mellan retur och köp är viktigt eftersom en returnerande kund 

inte vill ha sin retur liggandes hemma i väntan på att någon annan kund ska beställa varan. Den 

returnerande kunden vill helst skicka iväg sin retur så snabbt som möjligt för att få tillbaka sina 

pengar. För e-handelsföretagen är det också viktigt att returer hanteras snabbt, eftersom ju längre 

tid det tar desto svårare är det att få varorna sålda. Om matchningen mellan köporder och retur 

tar lång tid så riskerar det att kläderna går ut ur mode. Nordlund påpekar dock att inte allt 

behöver gå i expressfart. Basprodukter som t ex vita t-shirts, strumpor och dylikt behöver inte 

påskyndas eftersom de ändå alltid finns i lager. Detta innebär att företag har en prioritering på att 

få tillbaka modevaror så snabbt som möjligt för att fortfarande kunna sälja dem under säsongen. 

Däremot när det kommer till returkläder som har närmat sig slutet av säsongen så är det bättre att 

de åker vidare till någon form av outlet, säger Nordlund. Via den outleten kan konsumenter 

sedan handla till lägre priser, och på det sättet liknar detta Green Turn-konceptet. Detta skulle 

inte göra någon skillnad sett utifrån miljö- och transportperspektiv, då plaggen ändå måste 

skickas till olika mellanhänder och inte från en kund till nästa kund. Nordlund föreslår även ett 

annat förfarande med samma outletkoncept fast där kunden skickar iväg sin retur först när en 

annan har hittat produkten på hemsidan. 

 

Nordlund tror på en lösning där en mellanpart är inblandad. “Jag tror det krävs nån slags 

mellanhand, och det kan vara i form av en site eller brand, som har förmågan att betala tillbaka 

dig pengarna och sitta på risken med varorna som inte säljs.”, konstaterar han. En returnerande 

kund vill ju inte ha oönskade kläder liggandes hemma tills en annan konsument eventuellt vill ha 

dem. Det behövs en mellanpart som fysiskt sett ska hantera returen innan den blir såld igen, samt 

tillhandahålla en säljplattform där konsumenter kan finna dessa erbjudanden, kanske kommer 
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detta i form av någon slags outlet-site eller liknande, förklarar Nordlund. Det finns en önskan om 

att kunna låta konsumenten skicka sin retur direkt till nästa. Detta är fortfarande under 

utveckling men det i nuläget finns det hinder att överkomma, avslutar Nordlund. 

 

 

5.2. Enkätresultat 

Den fullständiga enkäten består av tio frågor och finns bifogad i bilaga 2, innehållande samtliga 

frågor och svarsalternativ.  

 

100 personer svarade på enkäten. Majoriteten av respondenterna är mellan 21-30 år gamla och 

könsfördelningen är jämn med hälften män och hälften kvinnor.

 
Figur 2: Enkätsvar till fråga 2. 
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Figur 3: Enkätsvar till fråga 3. 

 

Endast två personer svarade att de ej handlat kläder över nätet och 98% svarade jakande på 

frågan. 
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Figur 4: Enkätsvar till fråga 4. 

 

98% av enkätdeltagarna har handlat kläder på nätet men retursfrekvensen skiljer sig åt. 

Cirkeldiagrammet ovan visar att merparten inte returnerar ofta. 25% av personerna påstår att de 

aldrig returnerar och 42% av personerna returnerar av ca var fjärde beställning.  
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Figur 5: Enkätsvar till fråga 5. 

Drygt hälften (56%) svarar att de aldrig tänker på miljön när de returnerar, 24% svarar att de 

tänker på miljön och 20% svarar ibland.  

Figur 6: Enkätsvar till fråga 6. 

28 



 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de aldrig avstår från att returnera för miljöns skull. 

73% svarade att “aldrig” på frågan. 20% svarade “Ibland”, 5% svarade “Ofta” och 2% svarade 

“Alltid”. 

 
Figur 7: Enkätsvar till fråga 7. 

 

60% av respondenter är positivt inställda till tanken att ta emot andra kunders returplagg, 25% av 

personerna svarade kanske/vet ej och 11% svarade nej. Fyra personer bidrog med egna 

synpunkter och angav dessa svar som visas i tabell 1: 

 

Tabell 1. Respondenternas egna svar på fråga 7.  

“Ja, men bara om det 
finns en garanti där 
företaget kan bekräfta att 
varan är i bra skick eller 
något liknande.” 

“Beror på vad för slags 
produkt.” 

“Om den är fräsch.” “Jag litar inte på att 
personen innan mig har 
lämnat plagget i ‘nytt’ 
skick” 
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Figur 8: Enkätsvar till fråga 8. 

I fråga 8 beskrevs Green Turn konceptet kortfattat (Se bilaga 2). Majoriteten av enkätbesvararna 

är positivt inställda till ett mer miljövänligt sätt att returnera. 60% svarade att de hade gjort det så 

länge det inte är krångligare än en vanlig retur och 26% svarade att de hade gjort det även om 

processen blev lite krångligare. 6% är tveksamma, 7% ville inte ta del av denna returprocessen 

och 1% uppgav ett annat svar: “Ja, om jag inte står för kostnaden för returen, frågan är om 

nästa kund eller företaget står för kostnaden”.  
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Figur 9: Enkätsvar till fråga 9. 

 

Fråga 9 är den enda frågan i hela enkäten där svarande kunde välja fler än ett svar. Här 

efterfrågas vilket incitament som hade lockat respondenten till att välja Green Turn-processen. 

“Jag bryr mig om miljön” fick 63 röster, “Jag får en belöning i form av värdecheck eller 

lojalitetspoäng” fick 41 röster och 2 ville ej välja Green Turn. 7 röster svarade “Annat”, och 

deras svar redogörs i tabell 2.  

 

Tabell 2. Respondenternas egna svar på fråga 9.  

“Nej, litar inte på personen innan 
mig. Går det via ett företag så 
garanterar de för att plaggen håller 
den tänkta kvalitetsnivån och 
paketerats rätt.” 

“Verkar inte vara ett bra 
retursystem. Inget av ovanstående 
hade motiverat mig. Systemet 
känns tekniskt krångligt för 
företaget.” 

“Värdeskillnaden på proceduren 
skänks bort eller i alla fall en liten 
del utav den istället för att själv få 
en belöning” 

 
“Både och” 

“Hade ej valt från tidigare kund 
då ev. reklamationer hade blivit 
extrem krångligt.” 
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Figur 10: Enkätsvar till fråga 10. 

 

30% svarade att de aldrig har undvikit att returnera varor pga en jobbig returprocess. 43% 

svarade “ibland”, 22% svarade “ofta” och 5% svarade “alltid”.  

 

 

5.3. Fokusgrupp  
I denna del har en kvalitativ forskningsmetod utförts för att få fram respondenternas tankar och 

attityder gentemot konceptet Green Turn. I intervjun var samtliga frågor ställda till alla 

medverkande för att främja en diskussion. I fokusgruppen intervjuades totalt fem personer, där 

respondenterna bestod av 2 kvinnor och 3 män. Observera att respondenterna egentligen heter 

något annat. 

 

5.3.1. Returneraren  

Av de fem respondenterna i fokusgruppen svarade fyra av dem att de skulle kunna tänka sig vara 

en returnerare inom Green Turn-processen. Efter en grundlig genomgång om vad konceptet går 

ut på kom de fram till att det inte skulle innebära en alltför krånglig returprocess för dem, 
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samtidigt som de extra stegen i processen skulle uppvägas av ekonomiska vinningen eller tanken 

att de gör ett bättre val för miljön. Mikaela och Hannah nämnde processen som en god gärning 

som hade fått dem att må bättre med sin insats för att hindra klimatförändringen.  

 

“Ja, jag skulle kunna tänka mig göra det, för det känns som en god gärning, så att man slipper 

skicka fram och tillbaka” (Mikaela).  

 

Adam var positiv till idén eftersom han tyckte att Green Turn är ett sätt för e-handelsföretag att 

generera kunder och intäkter då det fortfarande låter kunderna att testa kläderna innan de gör 

sina köp. Det är viktigt då många undviker att shoppa på nätet om e-handelsföretagen inte 

erbjuder fri- frakt och retur. Att känna, klämma och prova på en produkt kostnadsfritt innan 

beslutet att behålla en vara är en trygghet för honom, utan det är det tveksamt att han hade vågat 

beställa. Att han även hade fått belöning som tack från företaget för sitt deltagande i en Green 

Turn retur ansåg han hade gjort honom extremt positivt inställd till konceptet. Respondenten 

Vincent däremot hade svårt att se Green Turn-konceptet som genomförbart i verkligheten vilket 

hade inverkan på hans förmåga att se sig själv som returneraren i processen.  

 

Vid frågan om de hade utfört Green Turn returen utan någon ekonomisk kompensering alls 

svarade tre att de hade gjort det. Som svar nämnde Mikaela att om hon ändå skulle returnera 

kunde hon lika gärna skicka det till en privatperson istället för företaget då hon inte såg Green 

Turns extra moment som särskilt krävande. Tomas tycker att det är nödvändigt att hållbarare 

returalternativ kommer in på marknaden, och därmed ser det som anledning nog till att stödja 

Green Turn, det vill säga utföra processen utan att få något tillbaka. Hannah tror att hon hade 

returnerat utan ekonomisk uppmuntran, och citerade miljöaspekten som anledningen varför, men 

att hon däremot hade varit mer inställd till Green Turn om hon fick någon slags belöning för det. 

 

“Jag skulle nog göra det även om jag inte skulle få någon belöning, för att jag bryr mig mycket 

om miljön, men jag skulle bli mer motiverad om jag fick någon belöning, då skulle jag göra det, 

det skulle vara högre chans att jag gör det” (Hannah).  

 

Respondenterna Tomas och Mikaela kände att de incitament som lojalitetspoäng och 

värdecheckar som returneraren skulle få kan leda till att kunder utnyttjar systemet. Kunder kan 
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beställa hem många saker som de primärt aldrig tänkt behålla bara för att kunna sedan returnera 

dem med Green Turn och få värdecheckar eller poäng som de kan använda för att få ner priset på 

andra varor i kommande beställningar:  

 

“Det känns ju också samtidigt lite motsägelsefullt på så sätt att då hade jag kanske nog 

överbeställt och skickat tillbaka för att få lojalitetspoäng och för att i framtida beställningar 

kunna få en rabatt som jag fått enbart för att jag beställt fler produkter… Man ska ju helst 

inte beställa för mycket va, man ska ju beställa det man behöver… för det känns som du gör 

en dålig gärning och får belöning för det på ett sätt” (Tomas). 

 

Tomas syftar på att Green Turn med den ekonomiska uppmuntringen kan få en motsatt effekt. 

Green Turn, som är en process utvecklad för att vara mer skonsam mot miljön än de befintliga 

returprocesserna i nuläget, kan leda till att kunder beställer och returnerar mer, och därmed 

bidrar negativt till miljöproblemen. Adam och Vincent höll med Tomas, att det skulle kunna leda 

till en konträr verkan, men att de förmodligen inte skulle returnera till en privatperson utan att få 

något för det. Att det var svårt att se konceptet nå framgång utan att returneraren får ekonomisk 

kompensering som motivation.  

 

“Jag håller med dig, men om jag ska bara tänka på mig själv typ, och det är lite jobbigt att 

erkänna kanske men jag skulle inte returnera till någon privatperson om jag inte fick nått för 

det “ (Adam).  

 

Vincent anser att Green Turn-processen innehåller delar som hade inneburit extra moment för 

kunderna. Även om det är många som tänker på miljön och som vill det bästa för alla så tänker 

de allra flesta på sig själva. Om det tar tid från kunders liv utan att de får något av det hade det 

inte fungerat. Vincent jämförde sina tankar om kompenseringen med spel med belöningssystem, 

där spelaren antingen går upp i rank eller nivå, samt får bonusar för sin prestation vilket gör att 

spelaren fortsätter med spelet. Därför tycker Vincent att ett sorts bonussystem är ett viktigt 

incitament för returneraren, annars hade konceptet enligt honom inte hållit i längden. 
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5.3.2. Mottagaren  

Respondenterna var i överlag mer negativt inställda till den mottagande delen av Green Turn- 

processen. Anledningen till det var att det artificiella intelligenssystemet sågs som opålitlig samt 

brist på tillit till andra konsumenter. Argument till det var oron att appen med AI-systemet som 

ska kontrollera kvaliteten och skicket på plagget skulle kunnas manipuleras av konsumenter eller 

helt enkelt inte utföra arbetet korrekt varje gång.  

 

“Jag tänker att man kanske skulle kunna fuska, att jag kan ta kort på det här plagget precis när 

det är nytt, och då tror ju dom att det är helt rent och fint men så kanske personen har använt 

det, det kanske är trasigt när jag får det och då kanske, hur ska företaget veta vem det är som 

har orsakat den saken” (Mikaela).  

 

Om kvalitetskontrollen av plagget överlämnas till AI-systemet och konsumenten som har haft 

den innan finns det risk att plagget inte beskrivs på ett genuint sätt om personen har orsakat en 

defekt på varan, då personen vill bli av med varan och samtidigt få lojalitetspoängen. Hannah 

beskrev att det kändes otryggt då hon vet att vissa kunder döljer de lappar på plagget som 

indikerar att varan är ny med avsikt att använda det och sedan lämna tillbaka, som i 

e-handelsspråk kallas för “retail borrowing”. Om AI-systemet som skannar och kontrollerar 

plaggen enbart går efter lapparna kan systemet vara lätt att utnyttjas av den typen av 

konsumenter. Respondenten Vincent jämför ett sådant kvalitetskontrollsystem med 

facebookgrupper där privatpersoner säljer sina använda kläder till andra privatpersoner. Där 

upplever han att medlemmar konstant döljer skavanker på plaggen för att få sålt varorna. 

exempelvis beskriver de plagget som nio av tio när det egentligen är sex av tio i betyg. Samma 

sak skulle kunna hända med Green Turn-konceptet då personer i sådana sammanhang ofta är 

oärliga, enligt Vincent.  

 

En annan sak som var ett bekymmer för flera i fokusgruppen var om konsumenten innan står för 

granskningen, och personen efter får en trasig vara, hur ska företaget komma fram till vem som 

orsakat det och skall stå för det. Tre respondenter nämnde att de skulle vara rädda att företaget 

kunde lägga skulden på fel person, samt att vid en reklamation finns risken att det kan vara 

besvärligt att handskas med företaget på grund av brist på bevis. Att det skulle bli en situation 
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där den ena personen säger en sak och den andra säger en annan sak, utan mycket belägg från 

vardera sida.  

 

Mehta nämnde att en annan part kunde stå för kontrollen av plaggen, som exempelvis 

postombud eller kemtvättföretag, där fysiska granskare går igenom plaggen och som kan till och 

med vika och paketera varorna åt kunderna. Ett sådant mellanled var samtliga respondenterna 

betydligt mer öppna till, än att bara ha AI-systemet för kontroll.  

 

“Det är nog det som känns väldigt tryggt liksom, att man vill ha den mellanhanden, men 

kanske då, för ni pratade om i början att kanske posten eller nått kan vara ett ombud, att om 

dom kontrollerar hade det kanske varit en annan grej, då hade det varit säkrare” (Mikaela).  

 

Tre respondenter tyckte att få en helt ny vara i en färsk förpackning är en stor del av handeln, 

och om de vet att det är någon annan som har haft varan innan hade det reducerat känslan av att 

de tekniskt sätt får en ny vara. Adam höll inte med, han ansåg att det inte borde spela någon roll 

så länge varan är i bra skick. Som argument påpekade han att när kunder köper plagg i fysiska 

klädbutiker är det ofta kunder som har känt och provat plaggen innan. Det är inte något som 

kunder vanligtvis reagerar på då och han tycker att det inte borde påverka i detta fallet heller.  

 

Respondenten Tomas påpekade också att hans benägenhet att medverka i Green Turn-processen 

som mottagare berodde på vilken produktgrupp det gällde. Om det gällde ett plagg som sitter tätt 

intill huden hade han haft större reservation till att beställa ett sådant plagg från en annan 

konsument än mindre intima plagg som lagras på andra plagg. Han gav exempel på att jackor 

vanligtvis inte får mycket hudkontakt och därmed blir risken att konsumenten innan orenar 

plagget med kroppsvätskor som svett mindre än en T-shirt som i regel sitter nära kroppen. Om 

han hade beställt ett närsittande plagg som någon använt och det hade en odör eller gula fläckar 

på det skulle det varit hemskt och själva tanken om att det kan hända hade avskräckt honom från 

att vara en mottagare i processen.  

 

Vid frågan om respondenterna kunde tänka sig ta emot en Green Turn-vara utan en 

prisnedsättning, höll majoriteten med om att det är ett viktigt incitament för dem, men att 
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kvalitetskontrollen borde vara mycket bra och pålitlig för dem att göra det. Risken för att få en 

defekt vara hade enligt Hannah inte varit värt det.  

 

“För mig skulle det nog vara, om vi säger att det finns kontrollanter, som kontrollerar 

plagget så hade jag kunnat köpa det för samma pris. Men om det inte finns så, att det finns 

risk för defekt, då hade jag velat få någonting i kompensation eller nedsatt pris eller nått 

sånt” (Hannah).  

 

Tomas tyckte att om Green Turn-varan säljs till samma pris som en exakt likadan vara som 

skickas direkt från återförsäljaren hade han lutat sig mer åt den från återförsäljaren. Som 

anledning sa han att företag, som exempelvis H&M, kan leverera beställningar väldigt snabbt 

och med Green Turn verkar det som att leveranstiden beror på när kunden innan skickar varan då 

det är oklart hur lång tid kunden har på sig att sända ut. Det kan potentiellt ta längre tid med 

Green Turn därför hade han valt det skickat direkt från återförsäljaren utan en ekonomisk 

kompensering som hade vägt upp det. Adam sa däremot att han inte hade haft problem att 

använda systemet utan prisnedsättning om det enligt hans tycke fungerat bra vid tidigare 

tillfällen som han använt det. Vad som hade fått honom att välja Green Turn från första början 

när returalternativ från företag finns kvar nämnde han inte.  

 

5.3.3. Företagssegmentering och Prisgräns  

Vid frågan vilken prisklass de tycker en Green Turn vara skall ha nämner Hannah att priset bör 

överstiga 500 kronor medan Vincent tycker minst 800 kronor. Tomas tycker att priset borde vara 

ännu högre, runt tusenlappen. Majoriteten av fokusgruppen håller med om att det borde vara en 

högre prisklass för att det ska vara värt mödan för kunden. Argument för detta förklarade 

Vincent och Tomas med att för mottagaren av en Green Turn vara blir produkten betydligt mer 

rabatterad om det är av en högre prisklass, förutsatt då att prisnedsättningen är procentuell. Om 

rabatten exempelvis är 10% så får mottagaren 10 kronor i rabatt om ursprungspriset för varan är 

100 kronor, medan om varan istället skulle kosta 500 kronor får mottagaren den 50 kronor 

billigare. Högre pris hade inneburit mer i rabatt vilket hade lockat mottagaren mer, det vill säga 

ju högre pris desto mer hade det lönat sig att ta emot en Green Turn vara, och då bedömer 

respondenterna att de hade varit mer benägna att delta i processen.  
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“... Så ja, runt tusen spänn så det känns nånting i alla fall. Att man märker det på 

prislappen” (Tomas).  

 

En respondent höll inledningsvis med om att priserna bör vara högre men ändrade sedan sina 

tankar: 

 

“Samtidigt är det ju fast fashion som konsumeras mest, så på miljösynpunkt så alla plagg, alla 

prisklasser” (Mikaela).  

 

Mikaela menar att eftersom fast fashion företag är störst på marknaden och därmed står för den 

största mängden returer borde en miljövänligare returprocess även gälla dem. Annars kommer 

inte en förändring ske i den skalan som den bör från ett miljöperspektiv. För att Green Turn ska 

vara så miljövänlig som möjligt borde det täcka samtliga prisklasser. Hannah tycker att en hög 

prisgräns är nödvändig för då hade kunder enligt henne köpt färre varor. Med färre varor hade 

det varit betydligt lättare för kunden att hålla koll på returen. Om exempelvis olika mottagare 

beställt var sin vara då kanske returneraren behöver gå till ombudet och skicka vid flera olika 

tillfällen, förutsatt då att varorna beställs vid olika tidpunkter. Dessutom behöver då varje vara 

paketeras för sig, vilket också tar tid. Vid en större beställning ökar risken för flera returer, då 

blir det mycket mer arbete för returneraren då denne behöver gå igenom samma process flera 

gånger anser Hannah.  

 

Adam höll med om att det skulle löna sig mer för mottagaren om det gällde högre priser men 

tyckte att det hade även funkat med billiga varor. Han nämnde återförsäljaren Zalando, som har 

ett väldigt brett prisutbud då de erbjuder både premiumvarumärken och budgetvänliga 

varumärken, som ett företag han hade kunnat se implementera Green Turn-processen. Zalando 

har redan en väletablerad app där han menar att AI-systemet hade kunnat tillsättas.  

 

Tomas tyckte däremot att Green Turn hade passat små-eller nystartade företag bättre men att då 

en annan part håller i själva Green Turn-processen och således agerar som ett tjänsteföretag. 

Som argument menade han att stora företag såsom H&M redan har sina etablerade system 

samtidigt som de har en stor kundbas som är vana vid de systemen och därmed blir pressade att 
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fortsätta med dem. Medan Green Turn hade varit en bra lösning för nyöppnade företag med liten 

kundbas som vill ha hjälp med distributionen på ett smidigt och miljövänligt sätt.  

 

Tomas fortsatte med att argumentera att han tycker att Green Turn-metoden hade passat företag 

med en mer exklusiv prisklass bättre än fast fashion företag, som anledning nämnde han att vid 

högre prisklasser lägger kunder mer eftertanke på sitt köp och därav är mer villiga att bidra och 

delta i en Green Turn-process. 

  

“Men jag tror också det är liksom om vi säger liksom fast fashion så tror jag att det blir nått 

helt annat, men om man kommer upp mot high end så tror att det inte är den marknaden där 

man beställer eller skickar tillbaks på samma sätt. Där liksom lägger du mer eftertanke när 

du köper nånting och därav tror jag också dom här kunderna i så fall är mer villiga att agera 

på ett speciellt sätt, om du köper fjällräven jacka för tre tusen liksom och det är en viss typ av 

människor som gör det, de är inte bara dom som beställer in jättemånga jackor och skickar 

tillbaka det, för det gör man inte, men då kommer man in på ett annat segment där de kanske 

är mer villiga att bidra” (Tomas).  

 

5.3.4. Miljö eller Ekonomisk Vinning 

Vid frågan om vad som hade varit den avgörande faktorn till att välja Green Turn-processen 

framför de existerande returprocesserna, det faktum att den är lindrigare mot miljön eller de 

ekonomiska fördelarna som åtföljer, höll tre av respondenterna med om att båda faktorerna är 

nödvändiga för deras val. De resterande två nämnde enbart de ekonomiska fördelarna som motiv 

till att delta i Green Turn processen.  

 

Respondenten Hannah ser sig själv en person som bryr sig mycket om miljön i och med att hon 

anstränger sig för att göra hållbara val som återvinning. Med det i tanke sa hon att hon främst 

hade valt processen på grund av miljön men att de ekonomiska fördelarna också hade motiverat 

henne. Hon tyckte att en kompensering är nödvändig om hon skulle tänka sig vara mottagaren i 

processen, speciellt om det inte fanns mänskliga kontrollanter som inspekterar plagget innan det 

går vidare.  

 

“För returneraren miljön, för mottagaren ekonomiskt” (Hannah). 
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Mikaela höll med om att både miljön och de ekonomiska fördelarna hade motiverat henne, men 

till skillnad från Hannah tyckte hon att förmånerna borde finnas för varje part, både för 

returneraren och mottagaren. Inledningsvis sa hon att hon skulle se sig som returneraren även om 

hon inte fick lojalitetspoäng eller liknande i kompensation men i efterhand tyckte hon att även 

returneraren borde belönas. Dock för att minska risken att kunder utnyttjar systemet som 

nämndes innan borde belöningen vara betydligt mindre för returneraren än för mottagaren. 

Tomas var på liknande spår men till skillnad från Mikaela tyckte han att returneraren inte ska 

belönas alls, således vidhöll till sin teori att det skulle leda till fler beställningar och returer. 

Tomas ser returer som något dåligt vilket inte bör uppmuntras med lojalitetspoäng, värdecheckar 

eller dylikt, istället borde mer rabatter och förmåner gå till mottagaren, förutsatt att hen behåller 

varan. Han sa att han själv skulle kunna tänka sig gå igenom returprocessen för miljöns skull 

men att han hade behövt ekonomisk uppmuntran för att ta emot en Green Turn vara om då varan 

inte går igenom en kontrollcentral innan det sänds ut till honom.  

 

Adam bedömde att de ekonomiska fördelarna hade övertygat honom att delta i Green Turn 

processen. Hållbarheten hade enligt honom varit som ett plus i kanten, men däremot inte en 

motivator. För Vincent hade enbart de ekonomiska fördelarna motiverat honom att gå igenom en 

Green Turn process, både som returneraren och mottagaren. Som argument angav han att han 

inte ser att en implementering av processen hade gjort en stor skillnad för miljön och ser därför 

inte det som värt göra.  

 

“För de ekonomiska fördelarna, ser inte att det skulle gjort en stor skillnad miljömässigt” 

(Vincent).  

 

5.3.5. Förslag från Respondenterna  

Som alternativ till att belöna returneraren föreslår Tomas att vid en beställning av en ny vara 

skickat från företaget kan kunder få ett val, att antingen betala frakt eller registrera sig som 

Green Turn kund och få gratis frakt. Som Green Turn kund behöver kunden vara aktuell att inom 

en vecka skicka varan vidare till nästa kund ifall hen väljer att returnera. Om ingen annan 

beställer varan inom en vecka efter att kunden har registrerat en önskan för retur kan hen 

returnera tillbaka till företaget utan kostnad. På det här sättet får kunden ekonomisk uppmuntran 

40 



 

eftersom kunden slipper betala frakt, men det är ekonomisk uppmuntran som kunden inte kan 

utnyttja. Vilket är något som skulle kunna ske med lojalitetspoäng och värdecheckar anser 

Tomas.  

 

Tomas fortsätter med att ge ett exempel på hur Green Turn-konceptet hade kunnat justerats för 

att lösa problemet med brist på kontroll som samtliga respondenter upplevde med processen. 

Han föreslog att det kunde finnas en Green Turn-central i alla större städer där de har anställda 

som kontrollerar och paketerar om varorna. Med andra ord ett Green Turn-tjänsteföretag som 

agerar som en tredje part istället för postombud eller kemtvättsföretag som Mehta 

rekommenderade. På så sätt går returerna igenom en granskningsprocess lik de nuvarande 

returprocesserna där företags anställda kontrollerar kvalitén och skicket på produkterna. 

Skillnaden här är att det görs lokalt och därmed undviker returerna fortfarande den potentiellt 

långa sträckan tillbaka till företagets lager. Adam höll med och bidrog med att det också kunde 

fungera som en hämtningsplats för mottagaren. Det vill säga att kunden hämtar upp varan på 

samma plats, istället för att det skickas via post. Vidare transport och porto undviks därmed 

vilket ytterligare minskar på miljöpåverkan samt att det sparar resurser för företag.  

 

Adam hade några funderingar om tidsbegränsningen kopplat till Green Turn-processen. Han 

undrade hur lång tid kunden innan kunde ta efter att de fått en notifikation om att någon har 

beställt den varan som hen har registrerat för retur. Då en snabb leveranstid är något väldigt 

viktigt för honom menade han att det borde vara en gräns, att inom en viss tidsram behöver 

returneraren skicka varan så det inte tar för länge tills mottagaren får den. Han gav ett exempel 

på 48 timmar, vilket han tyckte var en rimlig tidsbegränsning. En annan sak som bekymrade 

honom var hur länge en kund behövde vänta på att någon annan beställer varan. Det vill säga om 

ingen annan beställer den varan som kunden registrerat för retur borde kunden i fråga skicka 

tillbaka till företaget, men hur lång tid behöver kunden vara i besittning av varan innan hen kan 

bli av med den. Någon tidsbegränsning nämns inte av Mehta men Adam menar att det är 

nödvändigt med tydliga riktlinjer och tider som Green Turn-aktörer borde följa.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel reflekteras resultatet av den samlade empirin, en diskussion förs om framtida 

utmaningar för Green Turn-processen och exempel ges på hur processen kan gå vidare baserat 

på responsen från intervjuerna.  

 

6.1. Enkät 

Majoriteten av deltagarna i enkäten är unga vuxna i tjugoårsåldern och samtliga respondenter i 

fokusgruppen är mellan 20 till 25 år. Även om arbetet inte har avgränsats till en viss åldersgrupp, 

då målgruppen var väldigt omfattande, representeras en åldersgrupp betydligt mer än de andra. 

Detta är värt att notera eftersom det innebär att resultatet som studien har fått fram är främst 

baserat på unga vuxna. Om en äldre åldersgrupp hade varit i majoritet hade resultatet med stor 

sannolikhet sett annorlunda ut. Detta beror på att äldre individer är generellt inte lika intresserade 

av miljöfrågor som den yngre befolkningen (Buttel & Taylor 1992).  

 

I enkäten svarade 98 procent av deltagarna att de har handlat på nätet, detta korresponderar med 

informationen i bakgrunden vilket anger att e-handel blivit en allt mer populär shoppingmetod 

bland den svenska befolkningen (Postnord 2019). Även om det gjordes tydligt för 

respondenterna i enkäten att ämnet handlar om e-handel på startsidan, var de 2 procent som 

svarade att de inte handlade kläder över nätet. Eftersom ett ja-svar är en förutsättning för många 

av de övriga frågorna i enkäten, betyder det att de 2 procenten inte har gett giltiga svar på många 

av de resterande frågorna. I och med att enkätdeltagarna är anonyma är det omöjligt att veta hur 

de har svarat på dem, och vilka svar vi borde bortse från. Dock är fråga sju, åtta och nio 

hypotetiska frågor då de berör Green Turn-konceptet och där kan de två procenten förväntas ge 

genuina svar. 

 

Vid frågan hur ofta konsumenterna returnerar kläder köpta på nätet svarade 4 % av 

respondenterna att de returnerar minst ett plagg i samband med varje beställning, och 7% 

svarade att de gör minst en retur i majoriteten (ca 75%) av sina beställningar. Detta kan bero på 

att respondenterna uppvisar ett beteende som Hjort (2010) beskriver i sin studie, att konsumenter 

beställer plagg i flera storlekar och eller i olika färger och skickar tillbaka de plagg som passar 
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mindre bra. Majoriteten av resterande svar visar att deltagarna inte returnerar ofta, där 42 % 

anser att de gör en retur på ungefär var fjärde beställning, och 25 % påstår att de aldrig 

returnerar. Vilket tyder på att när de returnerar beror det på att det är ett faktiskt problem med 

produkten som att varan har beskrivits felaktigt, kvalitetsfel eller på grund av felleverans från 

företaget, och inte på grund av osäkerhet gällande behållningen av varan vid beställning 

(Ramanathan 2011). 

 

På fråga fem svarade huvudparten av deltagarna (56 %) att de inte tänker på miljön när de 

returnerar. Detta kan bero på att miljön inte är en prioritetet för de svarande, eller så ser de inte 

returer som någonting som är skadligt för miljön. Alternativt kan de bero på att de inte ser 

kopplingen mellan deras enskilda handlingar och de miljöproblem som finns, vilket både 

Jackson (2005), Tang och Bhamra (2009) argumenterar är för i deras respektive studier. 24 

procent svarade ja, och 20 procent svarade ibland, på samma fråga. Vid jämförelse av de här 

svaren, och svaren på följande fråga, där frågan är om de undviker returer för miljöns skull, visar 

det sig att de tankar som de har om miljön inte hindrar de allra flesta från att returnera. Den stora 

majoriteten (73 %) av deltagarna svarade att de aldrig avstår från en retur för miljöns skull. 

Vilket korrelerar med både Eckhardt, Belk och Devinney (2010) och Ulrich och Sarasin (1995) 

iakttagelser. Att det är stora skillnader mellan konsumenters intention och deras faktiska 

handlingar, speciellt när det gäller etiska frågor som miljöproblem.  

 

Vid frågan om deltagarna skulle kunna tänka sig att ta emot en vara från en annan privatperson 

svarade 60 % av dem att de hade gjort det, medan 25 % svarade kanske eller vet ej. Eftersom 

deltagarna inte får veta exakt hur processen ser ut, den enda informationen de får vid det här 

laget är att “plagget säljs i nyskick och till ett nedsatt pris”, går det att anta att de antal som 

svarat kanske/vet ej hade behövt mer information om hur det skulle gå till innan de kan göra ett 

fast beslut. En låg andel (11%) svarade ett definitivt nej på frågan, eftersom de nekande inte 

lämnade någon anledning går det att spekulera utifrån de 4 procent som bidrog med egna svar att 

kvalitetsfrågan låg bakom deras negativa svar. De fyra svaren upprepade mycket av de 

bekymmer fokusgruppen hade, som oro över att kunden innan inte hade skickat varan i ett 

tillräckligt bra skick och att delaktigheten beror på vad för slags produkt det handlar om. De 

tankar som de har stämmer överens med studien av Yeh, Lo och Yu (2011) där det kom fram till 

att konsumenter ofta känner sig tveksamma gällande kvalitén på produkter direkt från andra 
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privatpersoner och av den anledningen hellre väljer att köpa produkter direkt från företag. Den 

osäkerheten kan bero på att den mottagande kunden inte vet vem ifrån varan kommer och de har 

svårt att lita på en anonym person som hen inte kan kontaktera (Jiang & Zhao 2013).  

 

På fråga nio fick deltagarna svara på vad som hade motiverat dem till att välja Green Turn, här 

fick de också välja mer en ett svar. Miljömotiveringen fick 63 röster och ekonomisk vinning fick 

41 röster. Detta indikerar att miljön står som den största motivatorn bland deltagarna, dock tyder 

siffrorna på att vissa valt båda alternativen, men eftersom det är en relativ stor skillnad mellan 

rösterna står ändå miljön som den tydliga vinnaren. De som gav egna svar upprepade återigen 

mycket av det som sas av respondenterna i fokusgruppen. Två svar visar på att de inte hade varit 

mottagare i Green Turn-processen, som anledning varför påpekade de att kvalitet- och 

reklamationsproblem kunde inträffa. De nämner inte tydligt att de skulle kunna tänka sig vara 

returneraren i processen, men eftersom de problem som de radade upp främst hade påverkat 

mottagaren negativt och inte returneraren, går det att spekulera om huruvida de hade valt att 

delta som den returnerande parten. Endast två röster sa ett bestämt nej till Green Turn-processen 

vilket kan bero på hur alternativet är formulerat, “Nej, jag vill inte välja miljövänligare 

alternativ”. Studien av Ulrich och Sarasin (1995) tyder på att vid enkäter som handlar om etik 

och miljö har personer svårt att erkänna att de inte bryr sig om ämnen som andra tycker att de 

borde, således kan detta beteendet vara orsaken till att få deltagare valde att svara nej. Liknande 

beteende kan också vara orsaken till att så många deltagare valde miljön som den största 

motiveringen. Studien av Eckhardt, Belk och Devinney (2010) visar att konsumenter gärna 

framställer sig som mer omtänksamma än vad de egentligen är. Med det i åtanke kan resultatet 

från den här frågan ses med en viss reservation då miljö är ett ämne som är väldigt känsligt för 

opålitliga svar i enkäter (Ulrich & Sarasin 1995).  

 

Svaren på fråga tio visar att majoriteten av deltagarna har varit med en krånglig returprocess som 

gjort att de valt att inte returnera. Enligt Hjort (2013) minskar konsumenters vilja att handla hos 

ett företag där de tidigare låtit bli att returnera på grund av upplevda svårigheter. Hjort (2013) 

argumenterar med att konsumenten då har felköp hemma hos sig vilket påminner dem om den en 

dålig affär som de gjort, vilket i sin tur gör att konsumenten får en negativ syn på företaget. Det 

är alltså viktigt att konsumenter inte ser Green Turn-processen som krånglig och svår, eftersom 
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det kan leda till att många konsumenter undviker returprocessen (Janakiraman, Syrdal & Freling 

2016). 

 

På fråga åtta svarade 86 procent av deltagarna ja till att returnera kläder med Green 

Turn-metoden efter att ha fått en kortfattad sammanfattning på idén i enkätformuläret. Dock var 

det uppdelat i två delar, där 60 procent svarade att de var öppna till konceptet så länge det inte är 

krångligare än de nuvarande returprocesserna, och 26 procent svarade att de hade utfört 

processen även om det var något krångligare än de konventionella processerna. I 

sammanfattningen får deltagarna veta att processen innebär en högre ansträngningsgrad för 

returneraren, då det står “... Du får packa om varan och skicka vidare till nästa kund”. Här går 

det att spekulera om de som svarat ja på det första alternativet (så länge det inte är krångligare) 

inte anser att det medför en krångligare process eller om de bara utgick från den centrala frågan 

och inte lade stor uppmärksamhet till sammanfattningen. Om det sistnämnda antagandet är 

korrekt så stämmer det överens med den teoretiska referensen av Janakiraman, Syrdal & Freling 

(2016) om att konsumenter är mindre öppna för returerprocesser som omfattar en större grad 

ansträngning och krångel. Resultatet från denna fråga i enkäten är således svårtydligt vilket har 

beaktats i arbetet och responsen från fokusgruppen har därmed getts större vikt för att besvara 

frågan om konsumenters villighet att tillämpa Green Turn-processen.  

 

6.2. Fokusgrupp 

När de blev tillfrågade kom både Mehta och fokusgruppen fram till slutsatsen att varor som säljs 

med Green Turn-konceptet borde vara dyrare. Majoriteten av respondenterna i fokusgruppen 

tyckte att prisgränsen borde vara hög annars skulle de som mottagare inte tycka att det är värt 

det. Dock värt att notera att i det argumentet såg de sig som mottagaren och inte som 

returneraren i situationen, således såg de inte en prisgräns som relevant för returneraren då den 

ekonomiska kompenseringen där inte påverkas av prissättningen av varan. En respondent ansåg 

dessutom att premiumvarumärken inte hör till marknaden där det returneras på samma sätt som 

fast fashion, eftersom konsumenter lägger mer eftertanke vid köp av dyrare produkter än billiga 

produkter. Respondentens tankesätt stämmer överens med studien gjord av Ramanathan (2011) 

där det visas att vid köp av produkter förknippade med dyra priser och tvetydighet tänker kunden 

igenom köpbeslutet mer innan, och av den anledningen brukar inte ändra sig så enkelt. Det är då 

främst om det är något fel på produkten, i form av kvalitet eller leverans som kunden väljer att 
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returnera. Impulsköp, där kunden spenderar väldigt lite tid och tanke innan beställningen, 

utmärks normalt av varor som kunden uppfattar som billiga och då är fria returer en viktig faktor 

med denna typen av inköp. Följaktligen innebär Ramanathans iakttagelser att returer 

förekommer mer i samband med köp av lågprisvaror än dyrare premiumvaror, vilket förklarar 

varför fast fashion företag som utmärks av varor av en billigare prisklass och generösa 

returpolicys har problem med stora kvantiteter retur. 

 

I Sverige är det fast fashion företag som H&M som dominerar på marknaden. Om inte företag 

som H&M kvalificerar sig för Green Turn-konceptet på grund av att de inte har ett tillräckligt 

högt pris på sina varor kommer inte en drastisk förändring inom retur att ske på den skalan som 

behövs, det kommer inte göra en stor skillnad på miljöskalan. E-handeln för 

premiumvarumärken är inte den marknaden där kunder beställer och returnerar på samma sätt 

som lågpris, oftast vet kunder redan innan varan kommer fram att hen vill ha produkten och 

returnerar därmed endast med skälig orsak. Det är inte det beteendet där beslutet kommer efter 

kunden fått hem varan, där kunden beställer bara för att prova. Det är det senare beteendet som 

står till grunden till problemet med massreturer som e-handeln har idag. Således, är returer som 

är associerade med de genomtänkta köpbesluten inte det som Green Turn borde ta itu med, utan 

istället arbeta med att minska miljöpåverkan som sker i samband med det beteendet som bidrar 

mest till de stora returkvantiteterna.  

 

Mehta anser att Green Turn hade varit idealt för fast fashion företag men att hon tvivlade att det 

finns tillräckligt med marginal för billigare varor för att det skulle vara profitabelt för dem. 

Därav kände hon att det borde finnas en prisgräns, men eftersom Green Turn är ett abstrakt och 

anpassningsbart koncept som egentligen endast karakteriseras av att returen skickas från en 

konsument direkt till en annan istället för att gå via företaget, kan företag själva modifiera 

konceptet enligt deras tycke och möjligheter. Olika företags möjligheter skiljer sig från varandra, 

därmed borde det vara upp till varje enskilt företag att bestämma var gränsen borde gå. Om 

företag känner att de har möjligheterna till att inkludera en låg prisklass borde de ta det beslutet. 

Sen kan inte de inte tvinga någon till att använda processen för produkter med lågt pris, men med 

tanke på att uppmärksamheten för miljön växer kommer det säkerligen finnas konsumenter som 

ser miljön som en tillräcklig motivator för att gå igenom processen för ett litet ekonomiskt 
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utbyte. Därför kan alternativet att ha lägre prisklasser vara kvar för dem, att det då ska vara upp 

till varje individ att själv bestämma vad hen att tycker det är värt.  

 

I Mehtas TED talk stod det artificiella intelligenssystemet, vilket skulle kontrollera och 

säkerställa skicket på varan, som en central del i Green Turn-processen. Värt att notera att i 

skrivande stund har inte ett Green Turn AI-system utvecklats. I intervjun med företaget Easycom 

nämnde Markus Nordlund svårigheterna med att implementera AI-system i verkligheten då det 

kräver enorma volymer av bilder i sin databas för bildigenkänningsprocessen. Han meddelade att 

Easycom har en liknande procedur där bilder som konsumenter har tagit och laddat upp kan 

godkännas per automatik men att det då ibland kräver att en människa tittar på bilderna för att de 

ska gå igenom. Därmed går det att konstatera att fokusgruppen har grund till sina tankar om att 

AI-systemet inte kändes pålitligt. För respondenterna var AI-kontrollmetoden den största 

anledning till oro gällande hela Green Turn-processen, de kände inte sig trygga med att ha 

AI-systemet som den enda formen av kontroll innan varan skickas iväg till nästa kund. De 

bedömde att de skulle känna sig betydligt mer bekväma om AI-systemet fungerade som ett 

komplement till fysiska kontrollanter, men i så fall utgör systemet inte någon funktion, det är 

onödigt om varan ändå går igenom en fysisk kontroll efteråt. Fokusgruppens negativa inställning 

till AI-systemet kan bero på att det är väldigt nytt på marknaden och de inte har haft personlig 

erfarenhet med den typen av system. Att implementera AI i en situation där konsumenter verken 

är bekanta eller bekväma med det, kan leda till en negativ inverkan på konsumenters villighet att 

prova Green Turn-processen. Konsumenter kan uppleva att det försvårar returprocessen då det 

innebär ett extramoment. Det är något som Green Turn borde undvika eftersom konsumenter 

föredrar en returprocess som kännetecknas av låg ansträngning enligt Janakiraman, Syrdal och 

Freling (2016). Därmed hade det varit mer lämpligt att till en början använda en tredje part som 

fokusgruppen föredrog, och vänta med AI-systemet tills teknologin har utvecklats och 

konsumenter har bekantat sig mer med det. Nordlund och Mehta delade samma mening som 

fokusgruppen gällande en tredje part, de ansåg att det behövs för både företag och kunder ska 

känna sig säkra med kontrollen i processen.  

 

Mehta pratade om att tredje parten kunde vara postombud eller kemtvättsbutiker. I det här 

scenariot är det tänkt att e-handelsföretag ska samarbeta med lokala ombud runtom i landet för 

att konsumenter enkelt ska kunna ta sig till platsen för personal att kontrollera, packa och skicka 
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ut varan. För att göra Green Turn tillgängligt för den stora allmänheten borde det finnas sådana 

postombud jämnt fördelade för att täcka hela Sverige området. För att varje e-handelsföretag ska 

ha enskilda avtal med den mängden ombud som krävs är inte bara svårt att göra utan 

tidskrävande också. Lösningen borde vara att samarbeta med en postombudskedja såsom ICA, 

som redan har butiker spridda runtom i Sverige. Däremot kan det vara problematiskt att etablera 

ett samarbete då postombud redan har mycket att göra, dessutom är att inspektera och vika plagg 

inget som ingår i de anställdas rådande arbetsuppgifter. Därmed hade de behövt gå igenom en 

utbildning för att säkerställa att inspektion, vikning och paketering går till enligt företagets 

önskningar. Om postombudet trots det skulle känna att det finns möjlighet och förmåga att 

samarbeta med företag kommer det inte kunna samarbeta med hur många e-handelsföretag som 

helst. Bristen på kapacitet hade inneburit att endast några få e-handelsföretag skulle kunna 

använda sig av Green Turn-processen, och därmed hade majoriteten fortsatt med de nuvarande 

ohållbara returprocesserna.  

 

Mehtas andra förslag var att kemtvättsföretag istället skulle agera som mellanledet. Mehta som 

bor och jobbar i USA där kemtvättsbutiker är vanligt förekommande, i Sverige finns inte de i sån 

stor utsträckning då efterfrågan inte är lika stor. Även där hade företag behövt kontaktera många 

olika kemtvättsbutiker med olika ägare runt om i Sverige för avtal, då det inte finns några kedjor 

som täcker hela Sverige. Frågan är om så många avtal ens är realistiska för ett företag att göra, 

sen så är det mycket att ha uppsikt över, och minst sagt kostsamt då samtliga parter behöver 

kompenseras och utbildas. Därutöver är en del av arbetsuppgifterna som packning och sändning 

av paket något som inte ingår i de anställdas arbete. Till skillnad från postombud har inte 

kemtvättsbutiker den kontakten med posten, transport och post är saker som ligger utanför deras 

område. För postombud åker paket ut och in med lastfordon, där kan Green Turn-paket snabbt 

och enkelt skickas ut, allt är under samma tak. För kemtvättsbutiker behöver anställda lämna 

arbetsplatsen för att lämna paketen till postombud vilket skulle innebära ett extra steg som 

postombud inte behöver göra.  

 

Både postombud och kemtvättsföretag är alternativ som företag kan försöka att uppnå ett 

samarbete med, men som sagt kan svårigheter uppstå på den svenska marknaden. Ett förslag från 

en respondent i fokusgruppen var att istället ha ett tjänsteföretag som e-handelsföretag anlitar för 

kontroll och packning. Det vill säga ett Green Turn-företag med egna lokaler och anställda, som 
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endast arbetar med Green Turn-konceptet åt ett flertal e-handelsföretag. Därmed undviker 

företagen många av de problem som skulle kunna ske med att samarbeta med befintliga 

postombud och kemtvättsbutiker, som många avtal och kapacitetsbrist. Det blir följaktligen 

betydligt enklare för företag att bara ha ett företag som mellanhand samt mindre förvirrande för 

kunder. Dock kan inte en Green Turn-central finnas i varje stad i Sverige till en början, logiskt 

sett borde det finnas där det finns som flest invånare, vilket då är storstäder. Detta innebär att en 

del av den svenska marknaden inte kan ta en del av processen men den kan ändå nå en stor del 

av demografin då majoriteten av svenskar bor i tätorter.  

 

Ytterligare som sas i fokusgruppen är att en Green Turn-central kan även fungera som en 

hämtningsplats för mottagare. Det vill säga om returneraren och mottagaren bor i samma stad 

behöver inte varan skickas vidare via post, utan den kan hämtas på exakt samma plats. Genom 

att paket inte skickas ut igen förminskas koldioxidutsläppen ännu mer, dessutom reducerar det 

kostnaden för företag som därmed inte behöver betala befordringsavgifter för paket. För att 

främja att paketen tar den minsta möjliga transportsträckan kan företaget bygga upp ett system 

som matchar upp kunder som bor i samma stad eller närliggande städer först, om det inte går kan 

varan skickas till Green Turn-centraler i mer avlägsna städer. En sak som orsakade oro för en 

respondent i fokusgruppen var att varan skulle stanna kvar hos den returnerade kunden i väntan 

på att någon annan beställer den. För att produkten inte ska sitta och störa kunden i hemmet kan 

den lokala Green Turn-centralen också ta hand om produkten tills systemet har hittat nästa 

destination. Att de har förråd så att kunden enkelt kan lämna av varan direkt efter att ha 

registrerat en retur. Med det undviker företag att kunden ser returen som en långvarig och 

krånglig process, när det tar längre tid för systemet att hitta en recipient. 

 

Om ett Green Turn-tjänsteföretag är mellanhanden för företag blir returprocessen inte mycket 

annorlunda från de nuvarande processerna som svenska konsumenter är vana vid. Den fysiska 

kontrollprocessen som tjänsteföretaget utför betyder att kunden inte behöver använda 

AI-systemet för att ta kort och skanna produkten, inte heller behöver kunden vika och paketera 

om varan, eller ha varan hos sig i väntan på en annan beställning. Det är en enkel process där 

kunden i princip bara behöver lämna av sin retur och resten tas hand om av GreenTurn-företaget. 

Låg ansträngning i returprocesser ger även konsumenter en positiv inställning till köp vilket ökar 

försäljning för företag (Janakiraman, Syrdal & Freling 2016). Det enda möjliga ansträngningen 
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för kunden är att sträckan till Green Turn-centralen är längre än den till kundens vanliga 

postombud. Därför är frågan om det går till på det här enkla sättet är det då nödvändigt att 

kunden ska kompenseras för detta. Anledningen till att Mehta hade ekonomiska incitament med i 

konceptet sa hon i sin TED-talk var för att kunderna hade fått mer att göra än vad de annars har 

med de konventionella returprocesserna och därför enligt henne behöver kompensering för att 

tycka att det är värt mödan. Hennes syn är rimlig under den konditionen samtidigt som den stöds 

av teorin från Janakiraman, Syrdal och Freling (2016), men vid låg ansträngning från kundens 

sida hade det eventuellt inte behövts. Dessutom kan detta incitamentsystemet utnyttjas av 

kunder, vilket var en stor orsak till oro för två respondenter i fokusgruppen. Kunder kan beställa 

varor de inte vill ha eller tänkt behålla, för att returnera dem och bli belönade i form av 

lojalitetspoäng eller värdecheckar, som de sedan kan använda för att få prisavdrag på andra köp. 

Detta hade lett till onödiga beställningar vilket hade påverkat miljön negativt samt kostat företag 

på resurser. Således hade det varit i företags bästa intresse att hålla incitamenten för returnerande 

kunder på låg nivå, om de ens har incitament för dem överhuvudtaget, ifall processen inte 

orsakar i att kunden anstränger sig mer än vanligt.  

 

Mottagarnas incitament, det vill säga rabatten som kunden får på produkten om den beställs med 

Green Turn-processen, kom respondenterna fram till att det borde vara högt för att de skulle 

kunna tänka sig tillämpa processen. Anledningen till det var att respondenterna kände att det var 

riskfyllt då de hade svårt att lita på kunden innan. Detta stämmer överens med Yeh, Lo och Yu 

(2011) iakttagelser om att konsumenter känner sig tveksamma angående kvalitén på varor som 

kommer från en annan privatperson. Flera anmärkte på rädslan av att den tidigare kunden kan 

använda produkten en eller flera gånger innan retur, vilket kan resultera i defekter eller andra 

kännetecken på att någon annan har använt produkten tidigare. Detta beteendet som 

fokusgruppen syftar på heter retail borrowing. Retail borrowing förekommer mer i e-handel än i 

fysiska butiker då en e-kund, till skillnad från en kund i en fysisk butik, inte behöver interagera 

med en anställd personligen när hen returnerar (Hjort & Lantz 2012). Vid personlig kontakt kan 

kunden känna behovet att förklara sig, eller ha en rädsla för konfrontation, när hen returnerar en 

vara med tecken på användning. Således löper det inte lika stor risk för företag att råka ut för 

retail borrowing om kunder lämnar in sina returer hos en Green Turn-central där anställda 

inspekterar varorna framför kunderna. Dessutom med en striktare kontrollprocess känner 

respondenterna att de varit mer benägna att ta emot en Green Turn-vara utan eller med mindre 
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rabatt. Därmed för mottagaren i Green Turn-processen finns det en korrelation mellan den 

antagna risken för mottagaren att ta emot en bristfällig vara och hur mycket ekonomisk 

kompensation mottagaren ska ha. Medan för returneraren i Green Turn-processen är den 

ekonomiska kompenseringen beroende på hur mycket returneraren behöver anstränga sig i 

processen.  

 

7. Slutsats  

Detta kapitel ämnar till att besvara de två frågeställningarna som stod som grund till studien. 

Det lämnas även förslag på vidare forskning inom konceptet Green Turn.  

 

7.1. Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka om svenska konsumenter kan tänka sig tillämpa Green 

Turn-konceptet samt utreda vad som är den drivande faktorn bakom det, tanken på miljön eller 

ekonomisk vinst. Studiens resultat från enkäten och fokusgruppen visar att majoriteten av 

konsumenterna har en positiv inställning till en mer miljövänlig returprocess. Det som studien 

upptäckte var att deltagarnas villighet att tillämpa Green Turn-processen skiljer sig beroende på 

vilken part de spelade, det vill säga returneraren eller mottagaren. Majoriteten var mer benägna 

att använda processen som den returnerande kunden än den mottagande kunden. Som anledning 

nämndes brist på kontroll samt brist på tillit till både den tidigare beställaren och det potentiella 

AI-kontrollsystemet. Således kände respondenterna sig mer bekväma om Green Turn hade en 

mellanhand som erbjöd objektiv kontroll istället för kunderna med hjälp av AI-systemet. Ett 

Green Turn-tjänsteföretag som enbart har hand om Green Turn-konceptet åt flertal företag visade 

sig vara det mest logiska alternativet då svårigheter med andra alternativ som postombud och 

kemtvätt, som har andra arbetsuppgifter, hade lett till att konceptet inte hade förverkligat sitt 

fulla potential.  

 

Studien kom fram till att miljön är den främsta anledningen för konsumenter att tillämpa Green 

Turn-processen, men att ekonomisk kompensering är ett viktigt incitament om processen innebar 

en högre grad av ansträngning för returneraren, samt en hög risk att mottagaren kunde få en 

defekt vara. Således om det fanns en tredje part i processen hade behovet för ekonomisk 
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kompensering drastiskt minskat. Fokusgruppen fann att den ekonomiska kompenseringen som 

returneraren hade fått i form av ett belöningssystem kunde leda till att kunder utnyttjar systemet 

vilket kunde innebära att fler returer görs utan sakliga skäl, därmed hade det varit i företagets 

bästa intresse att hålla belöningen på en låg grad. Även om majoriteten av respondenterna i 

denna studie ansåg att Green Turn främst bör tillämpas på produkter av en dyrare prisklass, har 

diskussionen av Ramathan (2011) visat att returproblematiken främst finns inom fast-fashion 

industrin. Det finns därför starka argument till varför Green Turn konceptet bör försöka 

implementeras även för varor i billigare prisklasser.  

 

7.2. Förslag på vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på svenska konsumenter, deras syn och trolighet att delta i en Green 

Turn returprocess, och därmed är mycket av företagsperspektivet uteslutet. Ett logistikföretag 

har intervjuats men då har konsumentperspektivet stått i centrum. Eftersom retur är en 

tvåpartsprocess, med både kunden och företaget, är företags inställning till Green Turn konceptet 

enormt viktigt och bör undersökas för att en förändring skall kunna ske. För att komplettera den 

existerande forskningen bör framtida studier därmed undersöka Green Turn processen från ett 

företagsperspektiv. För att undersöka Green Turn-konceptet på den svenska marknaden är ett 

förslag att samla in data genom att intervjua ett flertal svenska modeföretag, se om de skulle 

kunna tänka sig att använda sig av Green Turn-processen, samt vad som talar för och emot en 

applicering. Om företag har en positiv inställning, kan processen även undersökas i praktiken. 

Ett eller flera företag med frivilliga kunder går igenom processen som en sorts testgrupp, således 

kan även eventuella problem som dyker upp dokumenteras, och möjliga justeringar kan föreslås 

innan företag känner sig redo att tillämpa processen i verkligheten.  

 

Som nämnt i avsnitt avgränsningar har arbetet inte täckt en genomgripande redogörelse för 

logistiken och ekonomin kring konceptet Green Turn. Hur en sådan process skulle kunna gå till 

och tillämpas i Sverige, samt vad det skulle kosta för företagen. Den informationen hade varit 

fördelaktig för företag som är intresserade av en mer miljövänlig returprocess. En studie som 

undersöker pragmatiken kring de logistiska flöden skulle därmed vara ett förslag till vidare 

forskning inom ämnet Green Turn.  

 

52 



 

Hur mycket miljövänligare den här typen av returprocess är i jämförelse med de konventionella 

returprocesserna på den svenska marknaden hade också varit väsentligt att utforska. En 

miljökalkylering som visar hur mycket koldioxid och energi som används i samband med Green 

Turn processen, och hur mycket det sparar gentemot andra processer. Då miljömedvetenhet är 

den största anledningen till en applicering av Green Turn är det betydande för företag att veta i 

största möjliga utsträckning hur pass bättre det är från ett miljöperspektiv, för dem att kunna ta 

ett beslut om det är värt mödan eller inte.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervjuguide: Easycom 

 

● Vad har ni för åsikter om Green Turn konceptet? 

● Tror ni att Green Turn hade varit framgångsrikt i verkligheten? 

● Vad skulle krävas för att det skulle funka i Sverige, för svenska företag och svenska 

konsumenter. 

● Vad talar för och emot det? både från företag och kundens perspektiv? 

● Känner ni till några liknande processer för nuvarande? 

● Tror ni att era kunder hade varit intresserade av denna processen? 
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Bilaga 2.  

Frågeformulär/enkät 

1. Kön* 

a. Kvinna 

b. Man 

c. Annat 

 

2. Ålder* 

a. under 20 

b. 21-30 

c. 31-40 

d. 41-50 

e. 51-60 

f. Över 61 år 

 

3. Har du handlat kläder på nätet?* 

a. Ja 

b. Nej 

 

4. Ungefär hur ofta returnerar du plagg?* 

a. Returnerar alltid minst 1 plagg från varje beställning 

b. Jag returnerar ca 75% av de gånger jag beställer 

c. Jag returnerar ca 50% av de gånger jag beställer 

d. Jag returnerar ca 25% av de gånger jag beställer 

e. Returnerar aldrig 

 

5. Tänker du på miljön när du returnerar?* 

a. Ja 

b. Nej 

c. Ibland 

 

6. Brukar du avstår från att returnera för miljöns skull?* 
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a. Aldrig  

b. Ibland  

c. Ofta  

d. Alltid 

 

7. Kan du tänka dig ta emot ett plagg skickat direkt från en tidigare kund som har 

köpt och provat det?* 

Plagget säljs i nyskick och till ett nedsatt pris. 

a. Ja 

b. Kanske/Vet ej 

c. Nej 

d. Annan/egen motivering (skriv in) 

 

8. Om det fanns ett miljövänligare sätt att returnera kläder, hade du då kunnat tänka 

dig göra det?* 

Konceptet går ut på att du skickar returplagget till nästa kund som beställer det, istället för att 

skicka tillbaka till företaget. Detta är bra för miljön eftersom varan får en kortare, mer direkt 

väg till nästa kund. Du får packa om varan och skicka vidare till nästa kund. 

a. Ja, så länge det inte är krångligare än en vanlig retur 

b. Ja, även om det blir något krångligare 

c. Vet ej 

d. Nej 

e. Annat svar (Var god och beskriv) 

 

9. Vad hade motiverat dig till att välja returprocessen som beskrivs ovan?*  

(Du kan välja flera alternativ) 

a. Jag bryr mig om miljön 

b. Jag får belöning i form av värdecheck eller lojalitetspoäng 

c. Nej, jag vill inte välja miljövänligare alternativ 

d. Annat (skriv in) 

 

10. Har du undvikit att returnera varor eftersom returprocessen kändes jobbig?* 
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a. Aldrig 

b. Ibland 

c. Ofta  

d. Alltid  
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Bilaga 3.  

Intervjuguide: Aparna Mehta 

 

- What about packing, does the customer fold and pack the item or do the post office 

employers do this?  

- How will either the customer or the post office know how to fold the items properly?  

- Will the companies have to collaborate with the post office since it seems they will be doing 

more work with this process, will they be compensated? 

- Will they have to go through training for this process? 

- This app the customers will use, is it a general app for all companies or will the app be 

customizable for the companies? 

- Is this method of returning appropriate for all clothing companies, both fast fashion and 

premium brands?  

- Will the incitements like loyalty points and value checks also go to the receiver or only the 

returner/sender? 

- You mentioned in your TED talk that most returns end up at the landfills, where did you get 

this estimate?  

- The loyalty points and green cash are incitements for the customers, but what do you think it 

will take for companies to use this process? What are their benefits besides being more 

environmental?  

- Is the development of the app in motion, or the artificial intelligence that will control the 

quality of the garments? 

- Is any company currently offering Green Turn options for their customers? 

- How far have you come to implementing this idea? What is the next step? 
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Bilaga 4.  

Intervjuguide: Fokusgrupp 

 

- Om du ser dig själv som returneraren i detta exemplet, är det något som du ser dig själv 

göra? -Motivera varför eller varför inte.  

 

För er som svarat ja: 

- Om du är returneraren i detta fallet och du inte skulle få ekonomisk kompensering, skulle 

detta ändra din inställning? (dvs skulle du gå igenom processen utan att få kompensation?) 

-Motivera varför eller varför inte.  

 

- Om du ser dig själv som mottagaren i det här exemplet, är det något som du ser dig själv 

göra? (hade du beställt ett plagg som en annan konsument skickar till dig istället för 

företaget) -Motivera varför eller varför inte.  

 

För er som svarat ja: 

- Om mottagaren inte skulle få prisnedsättning av varan, skulle det ändra din inställning? 

(Dvs hade du beställt Green Turn varor utan att få rabatt?) 

 

- Hade du valt detta returkonceptet för de ekonomiska fördelarna eller för miljöns skull?  

 

- Är det viktigt för dig att de vanliga/ traditionella returalternativen finns kvar? (dvs att 

Green Turn inte är det enda alternativet?)  

 

- För vilka modeföretag och varor anser du hade detta konceptet funkat bäst för? (Tex för 

lågpris/ fast fashion företag eller premium varumärken?)  

 

- Vilken prisklass tycker du varorna borde ha för att denna process skulle passa bäst?  

 

- Vilka problem ser du med Green Turn returprocessen? (Vad talar emot för detta 

konceptet?) 
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Bilaga 5.  

Förteckning intervjudeltagare (Anonyma) 

 

Fokusgrupp:  

Respondent 1. “Vincent”  

Kön: Man  

Ålder: 24 

 

Respondent 2. “Mikaela”  

Kön: Kvinna  

Ålder: 24 

 

Respondent 3. “Adam” 

Kön: Man  

Ålder: 23 

 

Respondent 4. “Hannah”  

Kön: Kvinna  

Ålder: 20 

 

Respondent 1. “Tomas”  

Kön: Man  

Ålder: 24 
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