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Abstract: The aim of the study is to examine if usability (UX) 
can have an impact on the proportion of returns on a 
website in the fashion industry. The growing trade 
through e-commerce has contributed to the fact that 
the proportion of returned goods is higher today than 
ever before. From a company's perspective and from 
a sustainability perspective, it is of interest to reduce 
the proportion of returns. The literature review shows 
that there are ways in which UX can influence the 
proportion of returns for e-retailers. It also shows that 
the return policy can induce certain customer 
behavior, the so-called new return culture, which 
contributes to the high proportion of returns. In this 
study, two quantitative studies are conducted that 
investigate how UX can affect the proportion of 
returns and customers' views on returns. The results 
of the studies show that UX has a small impact on the 
proportion of returns. This may imply that there are 
other aspects that have a greater impact on the 
proportion of returns, such as target group, policy and 
prices. Further research is needed to exclude a 
connection between usability and the proportion of 
returns. 
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1 Inledning 

I samband med den snabba digitaliseringen väljer fler företag, bland annat de 
inom modebranschen, att fokusera på försäljning via e-handel. Detta innebär att 
en kund kan köpa en vara via företagets webbplats, prova den hemma och sedan 
välja att behålla varan eller returnera den om den inte uppfyller kundens 
förväntningar. Denna typ av försäljning som sker via internet omfattas av 
distansköplagen, vilken inom EU specificeras till rätten att som kund ångra sitt 
köp inom 14 dagar och efter retur av varan bli krediterad för köpet (Konsument 
Europa, 2018). Denna lagstiftning är ett sätt att skydda konsumenterna så att de 
inte blir betalningsskyldiga för en vara som de inte haft möjlighet att göra en 
personlig bedömning av, då kunden inte fått se varan i verkligheten vid köpet. 
Inom den lagstadgade perioden på 14 dagar kan kunden därför returnera varan 
utan att det är något fabriksfel på den.  

I Sverige är det i genomsnitt 22 procent av alla varor som säljs via e-handel inom 
modebranschen som returneras till företaget (Norrström, 2018). Det kan finnas 
flera anledningar till att en kund väljer att returnera en vara och enligt en lag 
inom EU behöver kunden inte ange orsak om returen sker inom 14 dagar (Hjort 
& Lantz, 2016). Enligt en studie av Cullinane, Browne, Karlsson & Wang 
(2017b) är de vanligaste orsakerna till returer inom modebranschen att produkten 
är felaktig eller skadad, produkten var inte vad kunden hade förväntat sig eller 
att produkten hade felaktig storlek. Andelen produkter som sålts via e-handel 
som kommer i retur inom modebranschen har aldrig varit högre än den är idag. 
En orsak till detta kan enligt Cullinane et al., (2017b) vara den nya 
returneringskulturen som innebär att kunden köper en vara med avsikt att 
returnera den. Det blir allt vanligare att kunder beställer hem fler plagg än vad 
de tänkt behålla och använder sitt hem som ett omklädningsrum. Detta antas vara 
en effekt av att kunden inte känner till omständigheterna kring returprocessen 
och inte behöver betala för den.  

För företag är det av intresse att ha en så låg andel returer som möjligt ur en 
ekonomisk synpunkt. Utöver kostnaden för företaget att kreditera kunden för den 
returnerade varan erbjuder flertalet företag fria returer för kunden vilka bekostas 
av företaget. Även hanteringen av den returnerade varan är resurskrävande och 
bidrar till en ökad kostnad. Utöver den ekonomiska aspekten är returer även ett 
intressant ämne inom ekologisk hållbarhet. När fler varor ska fraktas tillbaka till 
företagen innebär detta att mer yrkestrafik behövs för att hantera dessa varor 
vilket bidrar till en högre belastning för miljön. Då mycket handel sker globalt 
kan varorna transporteras en lång väg innan de når sin slutdestination.  

Även om den genomsnittliga andelen returer ligger på 22 procent är detta en 
siffra som varierar mycket mellan olika modeföretag, allt från 18 procent till 60 
procent (Norrström, 2018). Denna stora skillnad mellan andelen returer påvisar 
att det kan finnas faktorer som inte berör konsumenternas köpbeteenden som 
påverkar hur mycket varor som returneras hos olika företag. Dessa faktorer 
skulle kunna beröra utformningen av webbplatsen där köpet sker. Det kan vara 
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faktorer kring hur varan presenteras, vilken information som finns tillgänglig för 
kunden vid köp, hur enkelt kunden kan hitta det den letar efter med mera. 

1.1 Problemformulering 
I dagens digitala samhälle förlitar vi oss mer och mer på teknik för att hitta den 
information vi söker. Digitaliseringen av informationsprodukter har inneburit en 
förändring i hur vi upplever och tolkar information på nätet. Idag är begreppet 
användarupplevelse (UX) en viktig faktor för att utveckla digitala 
informationsprodukter som ska uppnå sitt mål och syfte. Användarupplevelse 
(UX) tar upp hur användaren känner vid interaktion med en 
informationsprodukt, till exempel hur användaren upplever en e-handelssida. 
Användarupplevelse (UX) är ett relativt brett begrepp som även innefattar 
aspekter som informationsarkitektur (IA), interaktionsdesign, innehållsstrategier 
och informationsgrafik (Resmini & Rosati, 2011). 

Idag saknas forskning kring hur e-handlare kan anpassa användarupplevelsen på 
sina e-handelssidor för att undvika att köp kommer i retur. Detta antas bero på 
att det är en relativt ny situation och denna typ av forskning inte har varit relevant 
tidigare (Araújo, Matsuoka, Ung, Massote & Sampaio, 2017; Wang, 2015). Det 
finns därför få riktlinjer att utgå ifrån vid utvecklandet av ett e-handelssystem 
för att undvika att en kund skickar tillbaka en vara. Bristen på forskning inom 
ämnet kan bero på att handel via nätet är ett relativt nytt sätt att handla. Att handla 
via nätet blir allt mer populärt och forskning kring hela kundens köpprocess, 
även efter att kunden har köpt en vara, blir mer och mer relevant. 

Majoriteten av forskning inom användbarhet (UX) på e-handelsplatser fokuserar 
på att skapa en bra användarupplevelse för webbplatsens besökare i syfte att 
locka till köp och öka försäljningen, men en vara som köps och sedan kommer i 
retur innebär förluster för företaget (Hjort & Lantz, 2016). Ur ett företags 
perspektiv är det därför av stort intresse att minska andelen returer. Ökad 
kunskap inom området är relevant för vidare forskning inom e-handel samt ur 
ett hållbarhetsperspektiv då en minskad andel returer ger en positiv miljöeffekt. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Studien fokuserar på att undersöka hur, om möjligt, UX på en e-handelssida 
inom modebranschen kan påverka andelen returer. För att undersöka detta 
eventuella samband kommer två undersökningar att genomföras vilka syftar till 
att kartlägga viktiga funktionaliteter utifrån UX, samt olika köp-, retur och 
konsumentbeteenden hos kunderna. Detta leder till följande frågeställning: 
 

Hur påverkas andelen returer hos en e-handelssida inom 
modebranschen utifrån innehavandet av viktiga funktionaliteter 
(UX) samt utifrån kundernas behov och beteenden? 
 

Forskningsfrågan kommer att besvaras genom en forskningsöversikt och två 
kvantitativa studier. I kapitel 2 presenteras en forskningsöversikt som redogör 
för tidigare gjorda studier med slutsatser från flertalet forskare inom området. 
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Dessa studier ligger till grund för de undersökningar som tas fram och genomförs 
i kapitel 3. 

1.3 Avgränsningar 
I denna studie har några avgränsningar gjorts. Dels berör denna studie endast 
returer inom modebranschen och endast försäljning som sker från företag till 
konsument. Dessutom vid genomförandet av The eCommerce Customer Journey 
granskadas endast om olika funktionaliteter finns, inte hur väl de fungerar. The 
eCommerce Customer Journey berör endast UX och tar inte hänsyn till 
informationsarkitektur eller visuell design. 

2 Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten är uppdelad i tre huvudsakliga områden inom returer och 
UX. Den första delen berör hur returer inom e-handel i modebranschen ser ut 
idag. Den andra delen berör kundens åsikter kring returer och hur vissa 
kundbeteenden har format den tidigare nämnda returneringskulturen. Den sista 
delen av forskningsöversikten beskriver tidigare forskning kring 
användarupplevelse och hur denna kan påverka andelen returer inom e-handel. 
Forskningsöversikten avslutas med en beskrivning av The eCommerce 
Customer Journey, en metod för att studera användarupplevelsen på en e-
handelssida. Metoden kommer senare användas för att jämföra två e-
handelssidor i kapitel 3.1. 

2.1 Modebranschen och returer 
Handel över internet har ökat markant de senaste tio åren och idag kan e-handel 
anses vara en självklar del av vardagslivet. I och med det snabbt ökade intresset 
för e-handel har det forskats mycket kring hur e-handlare ska hantera sina ordrar 
och frakta varor till kunder. Något som många e-handlare däremot har förbisett 
är vikten av att ha en väl fungerande returpolicy och returhantering. Att e-
handlare ger sina kunder möjligheten att returnera produkter är inget nytt 
fenomen, däremot har antalet produkter som kommer i retur idag aldrig varit 
högre. I Europa skickas ca 20–30 procent av produkterna inom modebranschen 
tillbaka i retur, men i Sverige har returnering visat sig vara närmare 60 procent 
för vissa e-handlare (Cullinane, Browne, Karlsson & Wang, 2017a). Den höga 
andelen returer har en negativ påverkan på både företagets vinster och på miljön. 
Fler och fler e-handlare har börjat inse att returhanteringen som den ser ut idag 
inte är hållbar i längden och att något behöver förändras. Som tidigare nämnt 
saknas det idag forskning kring hur e-handlare ska arbeta för att minska andelen 
returer vilket gör att studier inom detta relativt nya forskningsområde är 
relevanta idag (Araújo et al., 2017; Wang, 2015). 

Fram tills 2014 fanns det en lag inom EU som krävde att företag måste godkänna 
gratis returer från sina kunder (Hjort & Lantz, 2016). Idag kan företagen själva 
bestämma om de ska erbjuda gratis returer till sina kunder eller om de ska ta en 
avgift för returerna. Ur ett företagsperspektiv finns det både fördelar och 
nackdelar med att erbjuda kunderna gratis retur. Fördelarna utgörs i huvudsak 
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av en större konkurrenskraft och därmed en potentiellt högre omsättning. Det 
finns en allmän uppfattning bland e-handlare att gratis returer ska locka fler 
personer till att handla och att det i slutändan ska löna sig, trots extra utgifter. 
Dock argumenterar Hjort & Lantz (2016) för motsatsen då deras studie visar att 
gratis returer under lång sikt har en negativ påverkan på e-handlares vinster. Ur 
företagens perspektiv kan den höga andelen returer anses vara ett problem som 
behöver åtgärdas av ekonomiska skäl. Att fortsätta erbjuda gratis returer trots att 
antalet returer ökat så drastiskt kan innebära stora förluster för e-handlaren. Dock 
kan en avgift för returer innebära att färre personer väljer att handla. Detta är ett 
nytt problem som e-handlare behöver hantera (Mukhopadhyay & Setaputra, 
2006). 

Utöver den ekonomiska aspekten är returer ett relevant ämne inom ekologisk 
hållbarhet. Tidigare forskning har visat att e-handel inte nödvändigtvis behöver 
vara mer miljöfarligt än handel i en fysisk affär eftersom varor ändå transporteras 
från ett lager till ett hushåll. Denna forskning har dock förbisett den ökade 
mängden returer, vilket innebär att e-handel har en större negativ påverkan på 
miljön än studier tidigare förutspått (Lan & Hywel, 2007). De returnerade 
varorna ökar mängden yrkestrafik och endast i Sverige returneras ca tre miljoner 
paket årligen (Cullinane et al., 2017b). Denna yrkestrafik i form av 
godstransporter bidrar bland annat till växthusgasutsläpp i form av koldioxid 
men bidrar även till mer buller, trafikstockning samt olyckor. Idag utvecklas en 
form av godstransport som ska minimera den skadliga påverkan transporter har 
på miljön, s.k. grön logistik (Manerba, Mansini & Zanotti, 2018). Dock har 
kunders krav på frakt och retur gjort det svårt för e-handlare att tillämpa en mer 
miljövänlig logistik. Kunderna har höga krav på att frakt och retur både ska vara 
billigt och gå fort. På grund av kundernas höga krav har många e-handlare i 
Sverige köpt tjänster av andra länder för att hantera returer. Det är vanligt att 
returer i Sverige skickas vidare till länder i Östeuropa där returerna hanteras och 
paketeras om. Varje returnerad produkt har därför en negativ miljöpåverkan både 
på grund av de långa sträckor den fraktas samt att den behöver en ny förpackning 
(Cullinane et al., 2017a; Cullinane et al., 2017b). 

2.2 Den nya returneringskulturen 
Ur kundernas perspektiv är det viktigt med en problemfri returprocess för att de 
ska vilja återkomma till en e-handelssida. Enligt en studie är 92 procent av 
kunderna högst troligen villiga att köpa från en webbplats igen om 
returprocessen är okomplicerad och 82 procent kommer inte att återkomma om 
returprocessen upplevs som obekväm (Araújo et al., 2017). Det finns flera 
anledningar till att kunder väljer att returnera en vara. Enligt en studie är de 
vanligaste orsakerna till att kunder returnerar en produkt inom modebranschen 
att produkten är skadad, fel produkt har skickats, produkten är inte vad kunden 
hade förväntat sig, produkten har fel storlek eller att kunden helt enkelt har 
ändrat sig (Cullinane et al., 2017b). Anledningarna till att en kund returnerar en 
produkt kan delas in i två huvudkategorier; kunden tror att det finns något bättre 
på marknaden och att produkten inte lever upp till kundens förväntningar 
(Walsh, Albrecht, Kunz & Hofacker, 2015).  
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Det kan dock finnas andra orsaker till att kunder returnerar sina varor. Som 
tidigare nämnt har det forskats kring ett nytt kundbeteende där kunder köper 
varor med avsikt att returnera, något som blivit allt vanligare i modebranschen. 
Kunder beställer hem fler plagg än de planerar att behålla för att kunna hitta rätt 
storlek och passform för att sedan skicka tillbaka de kläder som inte passar. Det 
har även hänt att personer köper hem ett plagg, har på sig plagget på ett event 
och sedan returnerar den (Norrström, 2018). Enligt en studie av Walsh et al., 
(2015) är det framförallt unga kvinnor som returnerar mest. Detta nya 
kundbeteende antas vara en effekt av att kunderna inte behöver betala någon 
avgift för returer. Gratis returer tenderar att få kunderna att lägga större 
beställningar utan att tänka igenom köpet ordentligt först eftersom de “lika gärna 
kan skicka tillbaka det” (Hjort & Lantz, 2016; Wood, 2001). En av 
anledningarna till den stora mängden returer är att kunder inte känner till 
processen bakom returerna. Detta gör att kunder endast tänker på fördelarna med 
sin retur och är omedvetna om de kostnader och miljöpåverkan som returen 
innebär. Detta kan innebära att det i första hand är kunder som behöver 
informeras om processen för att börja returnera mer ansvarsfullt, och att e-
handlare inte ska uppmuntra sina kunder att returnera varor (Norrström, 2018). 
Vissa forskare menar att ett sätt att minska returer är genom att anpassa 
returkostnaden efter kundens nuvarande och tidigare beställningar (Cullinane et 
al., 2017b; Hjort & Lantz, 2016). 

Det finns dock flera anledningar till att kunder returnerar som påverkas av 
användarupplevelsen på e-handelssidan. Om en produkt inte lever upp till 
kundens förväntningar kan det betyda att produkten inte motsvarar de 
bilder/information som finns på webbplatsen, eller att informationen om 
produkten på webbplatsen är otillräcklig (Walsh et al., 2015). Det finns flertal 
studier som visar att en e-handelssida med god användarupplevelse tenderar att 
få färre returer. En e-handelssida som även ger sina kunder en personanpassad 
upplevelse lyckas bygga tillit och får lojala och återkommande kunder, vilket är 
den sortens kund som returnerar minst. En e-handel med god användbarhet och 
personanpassad upplevelse får därför minst returer (Walsh et al., 2015; Wood, 
2001; Hjort & Lantz, 2016; Cullinane et al., 2017b). Detta visar att övergripande 
kundnöjdhet har stor betydelse i fråga om andel returer som en e-handel har, och 
en e-handel med god UX antas därför få mindre returer. 

2.3 Sambandet mellan UX och returer 
En e-handel bör prioritera att ge sina kunder en bra användarupplevelse på sin 
webbplats eftersom kunden alltid är endast ett klick ifrån att lämna den. Kundens 
användarupplevelse på e-handelssidan innebär den känsla som uppstår hos 
kunden vid användandet av webbplatsen, vilket kan innebära både negativa och 
positiva känslor. En god användarupplevelse innebär att de funktioner e-
handelssidan erbjuder lever upp till användarens förväntningar och ger kunden 
en känsla av tillfredsställelse (Oldenburger, Lehto, Feinberg, Lehto, & Salvendy, 
2008).  

Det finns flera aspekter på en e-handelssida som kan påverka 
användarupplevelsen för kunden som i sin tur kan påverka om kunden väljer att 
returnera varor eller inte. Om en kund är nöjd med sin upplevelse på e-handeln 
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är det större chans att kunden kommer att handla från e-handeln igen (Wang, 
2015). Studier visar att det är dessa återkommande kunder som returnerar minst. 
Det är även dessa kunder som genererar störst vinster för e-handlare. För att 
minska andelen returer kan e-handlare därför prioritera att bygga en relation med 
sina nuvarande kunder istället för att söka nya kunder (Hjort & Lantz, 2016; 
Walsh et al., 2015). Enligt Walsh et al., (2015) har företagets rykte en stor 
betydelse för returer. Ett bra rykte innebär att både nya och återkommande 
kunder känner tillit till företaget. En kund som handlar från en e-handelssida med 
gott rykte tenderar att ha höga förväntningar på produkten och mindre avsikter 
att returnera köpta produkter. Enligt Walsh et al., (2015) är det de företag som 
har bäst omdömen som också har minst andel returer. Både en e-handelssidas 
användarupplevelse samt dess rykte bland kunderna tycks påverka andelen 
returer som e-handelssidan har (Wood, 2001).  

En e-handelssida som ger sina användare en personanpassad upplevelse har visat 
sig ha färre returer än en e-handelssida som inte använder denna metod (Walsh 
et al., 2015; Cullinane et al., 2017b). En personlig anpassning innebär att 
användaren får en upplevelse av webbplatsen som är unik för den enskilda 
personen. På en e-handelssida innebär det att användarens gränssnitt och 
funktioner anpassas baserat på tidigare beteenden, till exempel att användaren 
får förslag på produkter utifrån vad hen tidigare har köpt eller visat intresse för. 
Det innebär att e-handlaren kan erbjuda en typ av automatiserad kundservice 
genom att hjälpa sin kund att hitta produkter som hen kommer bli nöjd med. 
Detta är även en metod för e-handlare att skapa tillit och lojalitet till sina kunder. 
En personlig användarupplevelse antas vara framtidens sätt att handla på internet 
och det kommer troligtvis bli mer och mer vanligt (Yu & Wu, 2010). Något som 
dock kan bli problematiskt med denna metod är den så kallade personalization–
privacy paradoxen där användare som får en personlig upplevelse även behöver 
ta vissa risker rörande sin integritet på nätet. Denna problematik kan lösas genom 
en säker webbplats och transparent integritetspolicy (Pappas, 2018).  
 
Säkerhet, policys och support på en e-handelssida har även stor effekt på 
kundernas användarupplevelse och påverkar dessutom e-handelns rykte. En e-
handelssida som ger intrycket av att vara en osäker webbplats med ifrågasättande 
policys och bristande support tenderar att få sämre rykte (Wang et al., 2017). Det 
kan leda till att fler personer gör spontanköp med höga avsikter att returnera 
varorna. E-handelns policy och kundsupport är en viktig del i att bygga en 
relation med sin kund (Mukhopadhyay & Setaputra, 2006).  

Det finns olika metoder för att skapa en bra användarupplevelse för kunder på e-
handelssidor. Saetang (2017) beskriver en metod som ska ge goda 
förutsättningar till bra användbarhet på alla e-handelssidor som riktar sig till 
privatpersoner. Metoden går ut på att bygga en e-handelssida baserat på tre 
aspekter; nytta, användbarhet och önskvärdhet. Det innebär att e-handelssidan 
ska ha ett bra syfte, systemet ska vara enkelt att använda samt att systemet ska 
vara tillfredsställande och behagligt att använda. Saetang (2017) argumenterar 
för hur viktigt det är att ta hänsyn till människors sociala behov och menar att en 
e-handelssida bör fungera som ett litet community. Användare borde ha 
möjlighet att dela med sig av sina upplevelser av produkterna samt ta del av 
andras upplevelser av samma produkter. Användare borde även kunna ta del av 
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e-handlarens arbete och kunna kommentera detta, till exempel genom en blogg. 
Kunden bör ha många möjligheter att lämna feedback till e-handlaren, både 
genom kommentarer, bilder och betyg. Saetang (2017) argumenterar vidare för 
vikten av att e-handlaren är aktiv på sociala medier, både för kommunikation 
med kunderna och för att ge kunderna en chans att kommunicera med varandra. 

Yu och Wu (2010) beskriver en metod som skapar bra användbarhet på e-
handelssidor med fokus på att skapa en personlig upplevelse för användaren. 
Metoden baserar sig på teorin om att människan har fem grundläggande behov 
som en e-handelssida behöver ta hänsyn till; säkerhet, psykologi, sociala, 
uppskattning och framgång. Yu och Wu (2010) lägger stor vikt på den personliga 
upplevelsen och det personliga gränssnittet. De menar att en e-handelssida borde 
hjälpa kunden att använda webbplatsen och hitta rätt produkter. Detta kan 
tillämpas främst genom att ge förslag på produkter som användaren kan vara 
intresserad av baserat på tidigare beteenden, men också att hjälpa kunden 
navigera på webbplatsen genom att visa användarens sökvägar och spara 
produkter som användaren tittat på tidigare. Yu & Wu (2010) menar dessutom 
att kunden borde få möjlighet att påverka gränssnittet. Användaren ska kunna 
anpassa gränssnittet efter sitt eget tycke, till exempel genom att förstora 
bilder/typsnitt och visa webbplatsen i olika språk. De beskriver även att känslan 
av framgång är ett av de viktigaste behoven människan har, och det är därför 
viktigt att ge användaren bekräftelse när dess handling har lyckats. Detta bör 
därför tillämpas bland annat under köpprocessen, när kunderna lägger något i 
varukorgen eller när de sökt och hittat en produkt (Yu & Wu, 2010). 

Kunder väljer att internetshoppa eftersom det är bekvämt, men i och med 
bekvämligheten att inte behöva lämna sitt eget hem offrar de också möjligheten 
att kunna se och ta på produkten innan de köper den. Detta innebär att det är 
större möjlighet att varan returneras, till skillnad från när kunder handlar i en 
fysisk butik (Mukhopadhyay & Setaputra, 2006). Vid köp via en e-handelssida 
är det företagets ansvar att visa upp och beskriva produkten på ett så korrekt sätt 
som möjligt så att den bild kunden får av varan vid köp stämmer överens med 
hur produkten är i verkligheten. Detta är något både Saeteng (2017) och Yu & 
Wu (2010) beskriver i sina strategier för god användbarhet på en e-handelsplats. 
De lägger stor vikt vid att kunden ska kunna ta del av bra och korrekt 
information. Informationen bör undvika att låta allt för “säljande” eftersom detta 
kan kännas icke genuint för kunden. Information som känns genuin skapar 
lojalitet och tillit hos användarna. Detta är viktigt att tillämpa inte minst när e-
handelns produkter ska beskrivas och visas. Produkterna bör visas på flera sätt, 
både genom bilder, beskrivningar och filmer, för att ge kunden en så 
verklighetstrogen och tydlig bild av produkten som möjligt (Saeteng, 2017; Yu 
& Wu, 2010). E-handlaren bör vara noga med att ange rätt information och 
attribut om sina produkter på e-handelssidan så att kunden inte får en uppfattning 
av produkten som inte stämmer. En produkt som lever upp till de förväntningar 
en kund har tenderar att returneras mer sällan (Walsh et al., 2015). 

Baserat på denna tidigare forskning framkommer att användarupplevelse är ett 
viktigt forskningsområde vid studerandet av e-handelssidor och andelen returer. 
Det finns olika metoder för att utvärdera användarupplevelse på en webbplats 
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och en av dessa metoder är det relativt nya analysverktyget ”The eCommerce 
Customer Journey”.  

2.4 The eCommerce Customer Journey 
The eCommerce Customer Journey är en metod för att samla in kvantitativa data 
vilken syftar till att utvärdera en e-handelswebbplats användarvänlighet ur 
kundens perspektiv baserat på innehavandet av viktiga funktionaliteter. Metoden 
fokuserar på kundens köpprocess och kan ge en indikation kring vilka steg i 
processen som kan anses ha bra eller mindre bra användarupplevelse. Metoden 
är framförallt användbar för att jämföra flera olika e-handelssidor med varandra 
(Mangiaracina, Brugnoli & Perego, 2009). 

Flera e-handlare i Italien upplevde att produkterna i deras e-handel inte sålde lika 
bra som produkterna i fysiska affärer. Forskare på Politecnico di Milano, en av 
Europas ledande tekniska universitet, började därför utveckla en metod som 
skulle hjälpa e-handlare att klargöra vilka problem som fanns i e-handelssidans 
användarupplevelse ur kundens perspektiv. Resultatet blev The eCommerce 
Customer Journey, en metod med målet att utvärdera användarupplevelsen i e-
handeln och kartlägga var under köpprocessen det kan finnas problem.  

Metoden har genomgått flera tester för att undersöka hur korrekt resultatet kan 
anses representera e-handels användarupplevelse ur kundens perspektiv. I en av 
dessa tester jämfördes resultatet från denna metod med resultatet från experter 
inom UX. Ett annat test gick ut på att intervjua kunder under deras köpprocess 
för att ta reda på hur de upplevde användarupplevelsen på en specifik e-
handelssida och resultatet jämfördes med resultatet från denna metod. Båda 
dessa tester visade ett nästan identiskt resultat (Mangiaracina et al., 2009). The 
eCommerce Customer Journey kan därför anses vara en metod vilken ger ett 
trovärdigt resultat vid bedömning av en webbplats användarupplevelse utifrån 
innehavandet av viktiga funktionaliteter.  

Metoden beskrivs närmare i avsnitt 3.1. 

3 Metod och material 

De metoder som används för datainsamling är The eCommerce Customer 
Journey samt en enkätundersökning. Den tidigare nämnda eCommerce 
Customer Journey används för att bedöma användbarheten utifrån innehavandet 
av viktiga funktionaliteter hos en webbplats. Denna metod gör det möjligt att på 
ett enkelt sätt jämföra två e-handelssidor med varandra. Som tidigare nämnt 
skiljer sig andelen returer mycket mellan olika företag vilket gör att en 
jämförelse av två e-handelssidor med olika stora andelar returer är av intresse 
för att se om särskilda funktionaliteter och den övergripande 
användarvänligheten kan ha en inverkan över dessa andelar. Som ett 
komplement till denna metod genomförs parallellt en kvantitativ 
enkätundersökning vars syfte är att ge en bredare kunskap kring användares 
beteenden vid köp av en vara samt vid returer. Målet med de båda metoderna är 
att tillsammans ge en tydligare bild av hur funktionalitet på en e-handelssida 
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samt beteenden hos kunderna kan samverka för att skapa en högre eller lägre 
andel returer hos en e-handel. De båda undersökningsmetoderna är därför 
explorativa, vilket innebär att målet med undersökningarna att ge kunskap där 
det idag finns kunskapsluckor inom ett specifikt problemområde (Patel & 
Davidson, 2011, s. 12). 

3.1 The eCommerce Customer Journey 
Syftet med The eCommerce Customer Journey är att dela upp kundens 
köpprocess på e-handelssidan i flera steg. Dessa steg involverar alla delar av 
kundens upplevelse på webbplatsen, från att ha landat på startsidan till att 
slutföra sitt köp. Under dessa steg kommer användaren behöva använda vissa 
funktioner. Genom att titta närmare på vilka funktioner som användaren har 
möjlighet att interagera med under dessa steg kan det eventuellt gå att kartlägga 
var e-handelssidan har brister i sin användarupplevelse. 

Som tidigare nämnt är The eCommerce Customer Journey en metod som 
fungerar bra för att jämföra två e-handelssidor med varandra. Metoden ger även 
ett slutgiltigt betyg på hela e-handelssidans användarupplevelse utifrån 
innehavandet av viktiga funktionaliteter. Denna metod kan därför ge en 
indikation på vilken e-handelssida som har bäst förutsättningar för en god 
användarupplevelse ur kundens perspektiv. Genom att använda denna metod för 
att jämföra snarlika e-handelssidor med olika andel returer kan det gå att 
tydliggöra om det finns ett samband mellan användarupplevelse och returer.  

The eCommerce Customer Journey är en typ av expertutvärdering vilket innebär 
att experter inom området tar på sig rollen som användare och gör en utvärdering 
av webbplatsen ur användarens perspektiv. När systemet som experten ska 
utvärdera redan är färdigutvecklad kallas det för en summerande utvärdering. 
Det innebär att experten gör en utvärdering av systemet helhet, i det här fallet en 
webbplats (Arnhold, Quade, & Kirch, 2014). Experten går igenom ett bestämt 
antal funktioner och utvärderar dessa utifrån specifikt valda kriterier. En 
expertutvärdering är en metod som snabbt och enkelt ger ett resultat med hög 
validitet, som är pålitligt och användbart. Arnhold et al., (2014) har genomfört 
en studie där resultat jämförts från en expert som tagit på sig rollen som 
användare med resultat från riktiga användare, och resultaten har varit nästan 
identiska. 

En av de mest använda metoderna för att utvärdera användbarhet är Nielsens 
Heuristic Evaluation vilken är en form av expertutvärdering. Metoden 
utvecklades av Nielsen och Molich och går ut på att utvärdera användbarhet 
baserat på grundläggande principer framtagna för god användbarhet (Alonso-
Ríos, Mosqueira-Rey & Moret-Bonillo, 2018). Nielsen (1995) menar att 
principerna ska ses som riktlinjer och inte regler. Det innebär att principerna i 
huvudsak är informerande och att de behöver anpassas och justeras beroende på 
vad det är för produkt som ska utvärderas. Nielsens Heuristic Evaluation kan 
därför upplevas som ospecifik och kan i vissa fall bli missvisande. Detta då 
metoden kan påverkas av både forskare och experters egna åsikter och tolkningar 
(Alonso-Ríos, Mosqueira-Rey, & Moret-Bonillo, 2018).Värt att notera är att 
principerna utvecklades för mer än 20 år sedan innan e-handel blev vanligt, 
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vilket innebär att principerna eventuellt förbiser viktiga funktioner i en e-handel 
som eventuellt skiljer sig från andra informationsprodukter.  

Till denna studie ansågs därför The eCommerce Customer Journey vara det mest 
passande tillvägagångssättet för att undersöka användarupplevelse, trots att den 
populära metoden Nielsens Heuristic Evaluation fungerar på ett snarlikt sätt. 
Anledningen till detta är att The eCommerce Customer Journey är specifikt 
utvecklad och framtagen för att undersöka och jämföra e-handelssidor. Metoden 
har specifika riktlinjer som involverar kundens upplevelse av köpprocessen på 
en e-handelssida, vilket utgör en central del av studien (Mangiaracina et al., 
2009). De justeringar som görs i samband med denna studie är att anpassa 
metoden efter en specifik användarupplevelse med tillhörande funktionaliteter 
som anses vara av stor vikt för användaren i samband med returer.   

3.1.1 Urval 
I denna studie studeras e-handelssidorna Boozt.com och Zalando.se. Båda dessa 
e-handelssidor säljer produkter inom mode från olika märken, bland annat skor, 
kläder, accessoarer och smink. E-handelssidorna säljer produkter till både 
kvinnor, män och barn. Dessa e-handlare valdes eftersom de säljer snarlika 
produkter men ändå skiljer sig i andelen returer. Zalandos returandel ligger på 
ca 50 procent medan Boozt returandel är ca 40 procent (Sveriges Radio, 2018). 

De delar som studeras av webbplatserna styrs av The eCommerce Customer 
Journey. Metoden tar upp de sidor som kunden behöver besöka för att slutföra 
en beställning, vilka är startsida, produktkatalog, produktsida, varukorg och 
kassa. Den avdelning som valts till denna studie är “kvinna” och den produkt 
som studeras är en slumpmässigt vald produkt från produktkatalogen. Om det 
finns några skillnader i användarupplevelse mellan de olika avdelningarna 
(kvinna/man/barn) eller mellan olika produkter tas inte i åtanke i studien. Övriga 
delar av webbplatserna som studeras är sidor med information om policys och 
eventuellt bloggsidor. E-handlarnas aktivitet på sin facebooksida och instagram 
studeras också, samt om de erbjuder en app i Google Play och Appstore. 

3.1.2 Studiens utformning 
En tabell sätts upp där användarens process kartläggs från att ha hamnat på 
webbplatsen fram till slutfört köp av produkt. Tabellen delas in i fem olika steg; 
landa på webbplatsen, bläddra bland produkter, produktpresentation, varukorg 
och kassa. I varje steg finns en lista med funktioner som ska finnas tillgängliga 
för användaren under det steget enligt den valda metoden. Vid varje steg 
undersöks om e-handelssidan erbjuder de funktioner som tabellen specificerar. 
Om e-handelssidan har funktionen får den värdet 1 i tabellen. Om e-handelssidan 
inte har funktionen får den värdet 0 i tabellen. Tabellen finns att granska i Bilaga 
A. 

Metodens syfte är att undersöka en e-handelssida utifrån vissa bestämda 
riktlinjer inom olika kategorier. The eCommerce Customer Journey är en metod 
som kan anpassas med hänsyn till studiens syfte och ändå ge ett resultat med hög 
trovärdighet (Mangiaracina et al., 2009). Dessa riktlinjer justeras utifrån vad som 
är relevant för studien, vilket är funktioner som kan påverka andelen returer. Av 
forskningsöversikten framkommer att andelen returer kan påverkas av 
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personanpassade funktioner, tillit till e-handeln, säkerhet på webbplatsen och 
information om policys. Dessa aspekter är därför av stor vikt i denna tabell. 
Tabellen består av fem steg och varje steg beskrivs mer ingående nedan. 

1. Site entering and landing 
Detta steg granskar användarens första intryck av webbplatsen när hen först 
hamnar på startsidan. Centrala delar är att användaren ska känna sig 
välkommen, inspirerad till att interagera, uppleva god kommunikation till e-
handlaren och att e-handelssidan känns säker och pålitlig. Det första steget i 
processen innehåller flest funktioner och har stor påverkan på användarens 
attityd mot e-handelssidan (Mangiaracina et al., 2009). Attityden som 
användaren har kan ha en inverkan på om användaren väljer att returnera 
produkter eller inte. En faktor som anses ha stor påverkan över användarens 
attityder är säkerhet och support. Detta steg har därför kompletterats med 
flera funktioner som berör säkerheten, till exempel integritet och information 
om policys (Wang et al., 2017). Det är dessutom viktigt att användaren 
känner att e-handlaren erbjuder god support på ett sätt som känns bekvämt 
(Mukhopadhyay & Setaputra, 2006). Steget har därför kompletterats med 
funktioner som beskriver på vilka sätt e-handlaren erbjuder support. 

Till sist fokuserar steget även på sådant som kan locka användaren till 
handling. Kommunikation är viktigt för användaren och e-handlaren bör 
kunna kommunicera med sina kunder genom flera olika kanaler, exempelvis 
nyhetsbrev, sociala medier och blogg (Mangiaracina et al., 2009). Det är 
dessutom viktigt att användaren känner sig välkommen på en personlig nivå 
eftersom detta har visat sig ha en effekt på användarupplevelsen och i 
förlängningen kan påverka andelen returer. Steget har därför utökats med 
funktioner som känns personliga, bland annat personliga förslag, personliga 
hälsningsfraser och exklusiva erbjudanden till återkommande kunder. Dessa 
funktioner är baserade på en metod av Saetang (2017) vilken beskriver hur 
vissa funktionaliteter kan användas för att ge en bra och personlig 
användarupplevelse på e-handelsplatser. 

2. Catalogue browsing and product discovery 
Steg två i tabellen fokuserar på hur användaren söker och hittar produkter på 
webbplatsen. Viktiga funktioner är att det ska finnas en sökfunktion, 
filtreringsfunktion och sorteringsfunktion. Utöver detta är det viktigt att 
produkterna är strukturerade i kategorier (Mangiaracina et al., 2009). Detta 
steg har kompletterats med ytterligare funktioner som ska ge användaren en 
bra och personlig upplevelse baserat på en metod av Yu & Wu (2010), bland 
annat att användaren ska kunna påverka gränssnittet, se sökvägar, skapa 
önskelistor och se senast besökta produkter. 

3. Product presentation 
Detta steg berör hur produkterna presenteras på webbplatsen. Här är det 
viktigt att produkten presenteras på ett så tydligt sätt som möjligt för att 
kringgå det faktum att användaren inte kan se eller känna produkten på 
riktigt. Det är viktigt att alla produktens egenskaper presenteras tydligt och 
att användaren får information om returer, priser och frakt (Mangiaracina et 
al., 2009). Detta är ett steg som är extra viktigt för att minska andelen returer 
eftersom en produkt som visas på missvisande sätt tenderar att returneras mer 
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(Walsh et al., 2015). Steget har kompletterats med funktioner utifrån en 
strategi enligt Yu & Wu (2010) som ska ge en mer personlig upplevelse. De 
tar bland annat upp hur viktigt det är att användare ska kunna lämna och få 
feedback om produkten, att användare ska kunna anpassa gränssnittet efter 
egna preferenser och att användaren ska få förslag på andra produkter baserat 
på den nuvarande produkten. 

4. Cart management 
Detta steg fokuserar på hur användaren kan sortera och organisera i sin 
varukorg. Användaren ska alltid ha tillgång till sin varukorg för att kunna ta 
bort produkter, ändra antalet produkter och lägga till nya produkter genom 
en rekommendation. Varukorgen behöver innehålla tydlig information om 
frakt, retur och det totala priset (Mangiaracina et al., 2009). 

5. Order setup and checkout process 
Detta steg är det sista steget i kundens köpprocess och har högst drop-rate. I 
detta steg ska kunden betala och slutföra sin beställning, vilket innebär att 
säkerhet är en viktig aspekt. Det är viktigt att användaren ska kunna slutföra 
sin beställning på ett okomplicerat och säkert sätt. Användaren ska kunna 
göra sin beställning på kortast möjliga tid genom så få steg som möjligt 
(Mangiaracina et al., 2009). Enligt marknadsdomstolen ska kassan på en e-
handelssida vara uppdelad i minst tre steg där kunden får ange 
personuppgifter, betalningsuppgifter och bekräftelse på köp i olika moment 
(Magnusson Sjöberg, Nordbeck, Nordén & Westman, 2011, s. 219). Detta 
steg tar även upp information om pris, frakt och betallösningar. Kunden ska 
ha möjlighet att välja mellan flera betallösningar och fraktmetoder samt 
slutföra beställningen utan att behöva registrera ett konto (Mangiaracina et 
al., 2009). Enligt Yu & Wu (2010) är bekräftelse på framgång en viktig 
aspekt för god användarupplevelse. Detta steg har därför kompletterats med 
en riktlinje som tar upp att varje steg i köpprocessen ska ge bekräftelse när 
användaren slutfört steget på ett korrekt sätt. 

3.1.3 Genomförande 
Studien genomfördes genom att två forskare inom området besökte e-
handelssidorna med syfte att köpa en produkt. Båda forskarna gick igenom 
processen som tabellen tar upp; att först hamna på startsidan till att tillslut göra 
en beställning. De funktioner som påträffades under processen antecknades i 
tabellen. De funktioner som fanns tillgängliga i de olika stegen i processen fick 
värdet 1. De funktioner som inte fanns tillgängliga fick värdet 0. Utöver 
webbplatserna undersöktes e-handlarnas sociala medier då vissa punkter syftar 
till att utforska aktiviteten där. 

3.1.4 Analys av resultat 
Varje steg i tabellen har ett antal funktioner och funktionerna får ett värde på 0 
eller 1 beroende på om funktionaliteten finns eller inte. Varje steg i tabellen får 
då ett medelvärde mellan 0–1.  Detta innebär att en kartläggning av de olika 
webbplatsernas funktionaliteter kan ge en indikation kring i vilket/vilka steg i 
kundens köpprocess som användarupplevelsen brister vilket i sin tur kan påverka 
andelen returer. Ett medelvärde på mindre än 0,5 kan innebära att flertalet viktiga 
funktionaliteter saknas vilket kan leda till att användarupplevelsen blir sämre. 
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Genom att addera alla stegs medelvärde kommer e-handelssidan få ett totalt 
värde mellan 0–5, vilket är ett betyg på hela webbplatsens användarupplevelse 
utifrån webbplatsernas funktionaliteter. Ett totalt värde på över 2,5 betyder att e-
handelssidan kan anses ha god användarupplevelse baserat på innehavandet av 
funktionaliteter. Detta innebär att ett högre värde indikerar en bättre 
användarupplevelse på e-handelssidan medan ett lågt värde indikerar en sämre 
användarupplevelse. Värdet kommer ge en indikation kring vilken av e-
handelssidorna som då kan anses ha bättre användarupplevelse utifrån 
funktionaliteter kopplade till returer. 

3.1.5 Begränsningar 
Det finns vissa begränsningar med metoder som utgår från expertutlåtanden. 
Metoden går som tidigare nämnt ut på att en expert inom området tar på sig rollen 
som användare och försöker använda webbplatsen ur en kunds perspektiv. En 
nackdel med en sådan expertutvärdering är att experten inte kan täcka alla 
möjliga situationer som eventuellt kan inträffa för en riktig användare (Arnhold 
et al., 2014). Metoden tar inte heller hänsyn till aspekter som gränssnittsdesign, 
branding eller andra faktorer som kan påverka användarens upplevelse på 
webbplatsen. Denna metod berör endast UX och fokuserar på att identifiera de 
funktioner som finns tillgängliga för användaren.  

En annan begränsning med denna metod är som tidigare nämnt att värdet inte 
ger någon indikation på om funktionerna fungerar bra eller dåligt. En metod att 
ta sig runt detta är att experten kan ge de funktioner som finns på e-handelssidan 
ett medelvärde på 0,5 och sedan avgöra om funktionen ska få ett högre eller lägre 
värde. Ett värde närmare 1 indikerar en bra funktion och ett värde närmare 0 
indikerar en dålig funktion. Detta innebär dock att expertens personliga åsikter 
kan ha en inverkan på resultatet, vilket kan innebära att resultatet blir 
missvisande. För att undvika detta kommer funktionerna i denna studie endast 
få ett värde på 1 (funktionen finns) eller 0 (funktionen finns inte). Detta gör att 
det därför finns utrymme för ytterligare forskning kring The eCommerce 
Customer Journey och dess mått på användbarhet.   

3.2 Enkätundersökning 
Som ett komplement till The eCommerce Customer Journey genomfördes en 
enkätundersökning med syftet att kartlägga de olika orsaker som kan finnas kring 
att en kund returnerar en vara. Målet är att se om vissa funktioner på en e-
handelssida är viktigare för kunderna utifrån ett användbarhetsperspektiv. 
Enkätundersökningen kan till skillnad från The eCommerce Customer Journey 
påvisa särskilda beteenden som kunderna har vid köp samt returer som är av 
intresse för studien. 

3.2.1 Urval 
Enkätundersökningen spreds med hjälp av ett webbaserat enkätverktyg på 
Facebook då det är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till en stor grupp människor.   

De personer som är intressanta för studien är både kvinnor och män i åldern 18–
65 som någon gång köpt en vara från modebranschen online. Vid urvalet tas 
ingen hänsyn till tidigare preferenser eller beteenden gällande returer. Dessa 
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personer utgör undersökningens målgrupp och är de som är målet att nå via 
Facebook. Då detta är en stor och bred målgrupp delas enkätundersökningen i 
olika grupper med olika åldrar samt olika intressen. Dessa grupper är dels en 
grupp för de studenter som studerar på distans till webbredaktörer, en grupp för 
Svensk e-handel samt på undersökarnas privata facebooksidor. Detta ger ett brett 
urval där de som någon gång köpt en modevara online får en möjlighet att fylla 
i formuläret. Detta gör att enkätundersökningen blir mer tidseffektiv då forskarna 
inte behöver genomföra undersökningar innan studien sprids för att se om 
deltagarna konsumerat via e-handel tidigare. Personerna som ser 
undersökningen får istället själva avgöra om de tillhör målgruppen. 

3.2.2 Enkätundersökning – returer inom modebranschen  
Enkäten består av sex stycken frågor som är indelade i olika delar. Inledningsvis 
finns två frågor kring demografi där de tillfrågade anger kön och ålder. Därefter 
följer två delar där den första syftar till att undersöka vilka funktionaliteter som 
är viktigast för konsumenten vid köp av en modevara online. Dessa 
funktionaliteter valdes noggrant ut från The eCommerce Customer Journey. Här 
kan den tillfrågade markera upp till fem stycken alternativ. Detta för att 
testpersonen ska behöva göra ett urval där de viktigaste funktionerna skiljs åt 
från de funktioner personen anser att den kan vara utan. Detta för att undvika att 
den medverkande ser en nytta i alla funktionaliteter och välja samtliga. I den 
sista delen är syftet att få fram beteenden som konsumenter har i samband med 
returer. Denna del inleds med en fråga om den tillfrågade någon gång har 
returnerat en vara. Därefter kan personen välja de olika anledningar som orsakat 
en retur. Den sista frågan i denna del utgörs av beteendeinriktade samt 
åsiktsbärande påståenden där den tillfrågade kan markera samtliga påståenden 
som stämmer överens med personens egna åsikter. För att ta del av enkäten se 
Bilaga B.   

3.2.3 Genomförande av enkätundersökning 
Enkätundersökningen spreds i de olika facebookgrupperna och låg ute i tre dagar 
innan resultatet sammanställdes. De som valde att fylla i enkäten hade möjlighet 
att ställa frågor till undersökarna via Facebook om någonting verkade oklart. 
Dock var det ingen som ställde någon fråga vilket kan tolkas som att 
instruktionerna var tydliga att förstå. Målet var att få in 50 stycken svar på 
enkäten och vid sammanställningen fanns 64 svar registrerade. 

3.2.4 Etik 
Inledningsvis i enkäten finns en kort text som beskriver syftet med 
enkätundersökningen; att ge kunskap kring returer inom modebranschen. Denna 
information är en del av informationskravet vilket är ett krav vid insamlande av 
data till en undersökning. Det var även frivilligt för samtliga att delta i enlighet 
med samtyckeskravet. Då personuppgifter inte är av intresse i undersökningen 
finns det i det inledande stycket information till deltagarna kring att samtliga 
uppgifter behandlas anonymt, vilket gör att undersökningen uppfyller det så 
kallade konfidentialitetskravet (Patel & Davidson, 2011, s. 63). 
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4 Resultat 

För att förtydliga resultatet av de två undersökningarna presenteras empirin 
genom tabeller och grafiska framställningar. Båda studierna har gett data som är 
diskreta vilket innebär att datan visas tydligast genom stolpdiagram (Patel & 
Davidson, 2011, s. 115). Dessa grafiska framställningar kan göra det lättare att 
se samband och dra slutsatser från studierna var för sig och tillsammans. 

Resultatet från studien The eCommerce Customer Journey som berör 
användarupplevelse utifrån innehavandet av viktiga funktionaliteter kan ge 
klarhet i vilka delar i e-handelssidans användarupplevelse som påverkar andelen 
returer. Resultatet från enkätundersökningen ger större förståelse för varför 
personer returnerar. Genom att avläsa och tolka resultaten av de båda studierna 
tillsammans kan det gå att besvara frågeställningen. 

4.1 The eCommerce Customer Journey 
Rådatan som samlas in från studien presenteras i tabeller. I tabellerna listas alla 
funktioner som undersökts samt värdet som webbplatserna tilldelats. Se Tabell 
1–5. Den rådata som har samlats in sorteras i en frekvenstabell. I 
frekvenstabellen framkommer varje stegs värde, det totala möjliga värdet och ett 
medelvärde. Se Tabell 6. Genom att ordna rådatan i en frekvenstabell är det 
lättare att avläsa fördelningen av värdet. Ett sätt att förtydliga resultatet 
ytterligare är att använda en grafisk framställning. Som tidigare nämnt är ett 
stolpdiagram mest lämpligt för ändamålet (Patel & Davidson, 2011, s. 115). 

Tabell 1 
 
Resultat av steg 1, site entering and landing, i undersökningen av e-
handelssidorna Zalando och Boozt 

 
Företag Z B 

 
Aktivitet på facebook 1 1 

 
Aktivitet på instagram 1 1 

 
Länkar till sociala medier från webbplatsen 1 1 

 
Nyhetsbrev 1 1 

 
Möjlighet att anmäla sig på nyhetsbrev utan ett 
registrerat konto 

1 1 

Steg 1: Möjlighet att registrera ett konto 1 1 

Site 
entering 

Personlig hälsning till inloggade kunder 1 0 
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and landing Föreslå produkter baserat på tidigare köp till 
inloggade kunder 

1 0 

 
Registrerade kunder får ta del av exklusiva 
erbjudanden och rabattkoder 

1 1 

 
Möjlighet att ta del av en blogg 1 0 

 
Möjlighet att kommentera blogginlägg 0 0 

 
Möjlighet att ändra språk 0 1 

 
Möjlighet att handla via en app 1 1 

 
Support via chatt 0 0 

 
Support via instagram 1 1 

 
Support via facebook 1 1 

 
Support via e-post 1 1 

 
Support via telefon 1 1 

 
SSL certifikat 1 1 

 
Samtycke till cookies  1 1 

 
Navigering till integritetspolicy 1 1 

 
Information om betalsystem 1 1 

 
Möjlighet att ta del av vanliga frågor (FAQ) 1 1 

 

Det första steget (Tabell 1) går igenom vilka funktioner som e-handelssidornas 
startsida erbjuder användaren. Det här steget går även igenom om det finns 
aktivitet på e-handlarens facebooksida och instagramsida samt om e-handlarna 
erbjuder en app via Google play och Appstore där deras kunder kan handla 
produkter. Resultatet av detta steg visar att det finns en stor likhet mellan vilka 
funktioner webbplatserna erbjuder samt inte erbjuder. Det är endast ett fåtal 
funktioner som Zalando har som Boozt saknar, och dessa fokuserar på personlig 
användarupplevelse genom en personlig hälsning och förslag på produkter 
baserat på tidigare köp. Zalando har även en blogg, något som Boozt saknar. Den 
enda funktionaliteten som Boozt har som Zalando saknar i detta steg är 
möjligheten att ändra språk. 

Tabell 2.  

Resultat av steg 2, catalogue browsing and product discovery, i undersökningen 
av e-handelssidorna Zalando och Boozt 

 



17 

 

 Företag  Z B 
 

Möjlighet att jämföra produkter med varandra 0 0 
 

Brödsmulor 1 1 

 
Steg 2: 

Möjlighet att se tidigare besökte produkter utan att 
vara inloggad 

1 1 

Catalogue 
browsing  

Möjlighet till att skapa önskelista utan att vara 
inloggad 

0 1 

and product  Möjlighet att påverka och ändra gränssnittet där 
produkterna visas 

1 1 

discovery Sökfunktion 1 1 
 

Filtreringsfunktion 1 1 
 

Sorteringsmöjligheter 1 1 
 

Produkter uppdelade i kategorier 1 1 
 
Det andra steget (Tabell 2) kartlägger vilka funktioner som erbjuds i 
produktkatalogen. I detta steg har Boozt åtta funktionaliteter medan Zalando har 
sju. Ingen av e-handlarna erbjuder funktionaliteten att jämföra produkter med 
varandra och det är endast Boozt som erbjuder möjligheten att skapa en 
önskelista utan att vara inloggad.  

Tabell 3.  

Resultat av steg 3, product presentation, i undersökningen av e-handelssidorna 
Zalando och Boozt. 

 
 Företag Z B 
 

Möjlighet att ta del av returpolicy 1 1 
 

Möjlighet att ta del av fraktinformation 1 1 
 

Pris på produkt 1 1 
 

Beskrivning av produktens utseende 1 0 
 

Produktattribut 1 1 
 

Möjlighet att ta del av andra kunders feedback 1 0 
 

Möjlighet att ge feedback 1 0 
 

Möjlighet att se ett genomsnittsbetyg 1 0 
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Steg 3: Möjlighet att ställa en fråga om produkten 0 0 

Product 
presentation 

Möjlighet att anpassa produkten efter egna 
preferenser 

0 0 

 
Få förslag på produkter som passar ihop med den 
aktuella produkten 

1 1 

 
Få förslag på liknande produkter 1 1 

 
Storlek på produkten 1 1 

 
Film på produkten 0 0 

 
360 bild på produkten 0 0 

 
Bild på produkten utan modell 1 1 

 
Bild på produkten med modell 1 0 

 
Information om modellen 1 0 

 
Information om passform 1 1 

 
Storleksguide 1 1 

 
Vidare läsning om produkten 0 0 

 
I detta steg (Tabell 3) erbjuder Zalando 16 stycken viktiga funktionaliteter inom 
produktpresentation och Boozt erbjuder tio stycken. Ingen av e-handelssidorna 
erbjuder exempelvis funktioner där kunden kan ställa en fråga om produkten, 
film på produkten eller vidare läsning om produkten. Zalando tillhandahåller 
flertalet funktioner som Boozt saknar som exempelvis bild på produkten med 
modell samt beskrivning av produktens utseende.  

Tabell 4.  

Resultat av steg 4, cart management, i undersökningen av e-handelssidorna 
Zalando och Boozt. 

 
 Företag  Z B 
 

Föreslå produkter som passar med det som finns i 
varukorgen 

1 0 

 
Varukorgen alltid tillgänglig 1 1 

Steg 4: Information om frakt 1 1 

Cart  Information om retur 1 1 



19 

 

management Totala priset för alla produkter  1 1 
 

Möjlighet att ta bort produkter från varukorgen 1 1 
 

Möjlighet att ändra antalet produkter 1 0 
 
Under steg 4 (Tabell 4) listas funktioner som berör varukorgen. Zalando 
tillhandahåller samtliga funktionaliteter som anses vara viktiga för god 
användbarhet. Boozt erbjuder inte funktionerna “föreslå produkter som passar 
med det som finns i varukorgen” samt “möjlighet att ändra antalet av en 
produkt”.  

Tabell 5.  

Resultat av steg 5, order setup and checkout samt process, i undersökningen av 
e-handelssidorna Zalando och Boozt. 

 Företag  Z B 
 

Göra beställning utan konto 0 1 

Steg 5: Möjlighet att betala med faktura 1 1 

Order setup Möjlighet att betala med postförskott 0 1 

and checkout Möjlighet att betala med direkt kortbetalning 1 1 

process Möjlighet att betala med swish  0 1 
 

Köpprocess består av 3 steg 0 0 
 

Bekräftelse vid framgång av stegen i köpprocessen 1 0 

 Möjlighet att välja mellan olika fraktmetoder  0 1 
 
Steg 5 (Tabell 5) kartlägger funktionaliteter som berör kassan. Zalando uppfyller 
tre av funktionaliteterna i listan och Boozt uppfyller sex stycken. De funktioner 
som Boozt erbjuder, som inte erbjuds av Zalando, är att användaren kan göra en 
beställning utan att registrera ett konto samt att användaren har möjlighet att 
betala med swish och postförskott. Ingen av webbplatserna uppfyller kriteriet att 
köpprocessen ska bestå av tre steg.   

Tabell 6.  

Frekvenstabell över den insamlade datan kring funktionaliteten hos 
webbplatserna Zalando och Boozt. 

 
Steg 

Värde  
Max värde 

Medelvärde 

Zalando Boozt Zalando Boozt 
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1 20 18 23 0,87 0,78 

2 7 8 9 0,78 0,89 

3 16 10 21 0,76 0,48 

4 7 5 7 1 0,71 

5 3 6 8 0,38 0,75 

   Totalt 3,79 3,61 

 
Frekvenstabellen (Tabell 6) visar en summering av de värden webbplatserna fick 
i varje steg. Genom att sammanställa empirin har ett medelvärde tagits fram för 
varje steg (Diagram 1) samt ett totalt medelvärde (Diagram 2). Detta medelvärde 
visar hur många av de utvalda funktionerna som erbjuds på webbplatserna vilka 
i sin tur kan skapa en bra användarupplevelse. Ett medelvärde på 1 anger att e-
handlaren erbjuder samtliga funktionaliteter i detta steg. Målet är därför att 
medelvärdet ska vara så nära denna siffra som möjligt i samtliga steg. Högsta 
totala medelvärde är därför värdet 5. 

 

Diagram 1. Visar genomsnittlig förekomst av funktioner kopplat till god 
användarupplevelse uppdelat i de steg som finns i kundens köpprocess på 
webbplatserna Zalando och Boozt. Högsta möjliga värde är som tidigare nämnt 
1, vilket innebär att samtliga funktionaliteter finns i det berörda steget. 
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Diagram 2. Visar det totala medelvärdet av förekomst av funktionalitet kopplat 
till användarupplevelse på webbplatserna Zalando och Boozt. Högsta möjliga 
värde är som tidigare nämnt 5 vilket innebär att e-handlaren tillhandahåller 
samtliga funktionaliteter i samtliga fem steg.  

Resultatet visar att Zalando har högre förekomst av funktioner som kan anses ge 
en god användarupplevelse än Boozt. Det totala värdet för användarupplevelsen 
utifrån dessa funktionaliteter skiljer sig dock minimalt då Zalando fick ett totalt 
värde på 3,79 och Boozt fick ett totalt värde på 3,61. Detta visar att båda e-
handelssidorna har flertalet av de funktionaliteter som anses vara viktiga utifrån 
användarupplevelse vilket kan vara en indikation över att de har en snarlik 
användarupplevelse i helhet. Båda webbplatserna ligger över värdet 2,5 vilket 
innebär att webbplatserna kan anses ha en god användarupplevelse baserat på 
innehavandet av antal funktionaliteter som kan påverka andelen returer.  

Även i diagrammet som visar funktionaliteter fördelat i de olika stegen (Diagram 
1) går det att se att webbplatsernas värde är relativt konstant. Värdet ligger kring 
0,75 på samtliga steg för båda webbplatserna. Det finns dock vissa avvikelser. 
Båda webbplatserna har ett avvikande lågt värde. Dessa avvikande låga värden 
är lägre än medelvärdet för båda webbplatser, vilket kan innebära att 
webbplatserna inte har vissa viktiga funktionaliteter vilket kan ge en dålig 
användarupplevelse under detta steg i kundens köpprocess.  

Zalando har ett lågt värde i steg 5. Steg 5 är det sista steget i kundens köpprocess 
och steget involverar kassa, betallösningar, frakt och säkerhet. Detta är steget där 
flest kunder väljer att avbryta sin beställning. Boozt har ett lågt värde på steg 3, 
vilket är ett av de steg som har störst påverkan på andelen returer. Steg 3 tar upp 
produktpresentation, steget där kunden ska bilda sig en uppfattning om 
produkten den köper genom bland annat information, bilder, video och 
kundomdömen.  

Det går dock att se ytterligare ett avvikande värde. I steg 4 har Zalando ett 
medelvärde på 1, vilket är bästa möjliga resultat. Steg 4 innefattar hantering av 
varukorgen, där kunden ska få möjlighet att sortera och ändra beställningen inför 
köpet. Boozt har också ett värde som är något högre än övriga värden. På steg 2 
har Boozt fått ett värde på 0,89 vilket är det högsta värdet på ett steg för denna 
webbplats. Steg 2 är steget som tar upp hur användaren letar och hittar bland 
produkter. 
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4.2 Resultat enkätundersökning 
Enkätundersökningen besvarades av 64 personer vilket ligger till grund för 
studiens resultat. Enligt en studie av Walsh et al., (2015) är det unga tjejer som 
tycks stå för en stor andel av de returer som sker vid köp av modevaror online. 
Därför är dessa individer av ett stort intresse för undersökningen. 42 procent av 
studiens deltagare utgörs av denna demografiska målgrupp med unga tjejer i 
åldern 18–30 år. Fördelningen i övrigt i studien är 23 procent män och 77 procent 
kvinnor. Fördelningen i ålder hos samtliga deltagande framgår i Diagram 3. 

 

Diagram 3. Visar åldersfördelningen i procent hos de deltagande. 

Olika funktioner har olika stor betydelse för kunderna vid köp av en vara vilket 
framgår av Diagram 4. Ett exempel är att 92 procent av de tillfrågade anser att 
en bild på produkten är en av de viktigaste funktionerna när de ska handla en 
vara. Detta till skillnad från funktionerna “se videoklipp på varan” samt 
“möjlighet att ställa en fråga om produkten” vilket endast 3 procent anser är 
viktiga funktionaliteter. Information kring leverans samt retur är viktigt för 67 
procent av de tillfrågade när de ska köpa en vara. Detta visar att en majoritet inte 
köper en vara utan att veta information kring företagets returpolicy om en retur 
skulle bli aktuell. De topp fem viktigaste funktionaliteterna vid köp av en 
modevara online är “Se bild på varan” (92 procent), “Pris på produkt” (80 
procent), “Beskrivning av produkten” (78 procent), “Information kring 
leveranstid, pris på leverans samt returpolicy” (67 procent) samt “Möjlighet att 
läsa kundrecensioner” (48 procent) (Diagram 4).  
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Diagram 4.  Visar de funktioner som anses vara viktigast vid köp av modevara 
online.  

86 procent av de tillfrågade har någon gång returnerat en modevara som de köpt 
online (Diagram 5). Dock visar svaren från enkätundersökningen att det finns 
personer som angett “nej” på denna fråga och som sedan kryssat i att de hellre 
behåller en vara de egentligen inte vill ha än betalar returavgift samt att de någon 
gång behållit en vara de egentligen inte vill ha för att de inte orkat returnera den. 
Detta innebär att dessa personer fått hem en vara som på något sätt varit 
bristfällig och kanske inte har visats upp på ett korrekt sätt på webbplatsen men 
som ändå inte blev returnerad av kunden.  

  
Diagram 5.  Andel i procent som någon gång returnerat en vara.  

Den vanligaste returorsaken är “felaktig storlek” vilket 72 procent av de 
tillfrågade haft som orsak vid retur (Diagram 6). Trots detta är det en minoritet 
av de tillfrågade som anser att funktionaliteterna som är kopplade till storlek är 
av stor vikt vid köp av en vara. Det är 33 procent som anser att en storleksguide 
är en viktig funktionalitet, 34 procent som anser att det är viktigt med 
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information kring passform samt 22 procent som anser att de blir hjälpta av att 
få veta vilken storlek modellen bär. Andra vanliga returorsaker är “Dålig 
passform” (48 procent), “Köpte flera produkter att prova hemma med tanken att 
endast behålla de bästa” (27 procent) samt “Produkten stämde inte överens med 
produktbeskrivningen” (25 procent). Två personer markerar alternativet “Annat” 
där de anger returorsakerna “Var inte snygg på just mig” och “Ångrat köp” 
(Diagram 6).  

  
Diagram 6.  Olika anledningar och orsaker som lett till returer.  

100 procent av de som markerade att de någon gång returnerat en vara då de 
“köpt flera produkter att prova hemma med tanken att endast behålla de bästa” 
var kvinnor. Fenomenet tycks vara något vanligare bland de yngre 
konsumenterna vilket förtydligas i diagrammet nedan (Diagram 7).   

  
Diagram 7. Visar fördelningen i ålder hos de kvinnor som svarar ja på frågan 
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om de köpt flera produkter att prova hemma med tanken att endast behålla de 
bästa.  

Enkätundersökningen kartlägger dessutom de medverkandes åsikter kring köp 
samt retur vid beställning från en e-handelssida inom modebranschen (Diagram 
8). Den åsikt som delas av flest personer (55 procent) är påståendet att det är 
viktigt att produkten presenteras på ett sådant sätt så att returer undviks. I övrigt 
är det flera som anser att policys är av stor vikt vid köp online. Resultatet visar 
bland annat att 42 procent av de tillfrågade undviker att handla från webbplatser 
som inte erbjuder fria returer samt att 23 procent alltid utgår från att returerna är 
gratis. Det är flertalet (53 procent) som anser att policys kring hantering av 
återbetalning av köpet/makulering av faktura är en viktig fråga och det är 
dessutom 45 procent som anser att de uppskattade en returpolicy på 30 dagar 
eller mer. 28 procent av de medverkande anger dessutom att de alltid läser 
returpolicyn när de beställer en vara. Resultatet visar även vissa beteenden som 
kunder har vid köp samt retur, bland annat att 42 procent någon gång behållit en 
vara de egentligen inte vill ha för att de inte orkat returnera den samt att 14 
procent någon gång behållit en vara för att de glömt returnera den. Resultatet 
från denna fråga visar dessutom att det finns ett visst intresse hos konsumenterna 
kring grön logistik vid hantering av returer då 27 procent av de deltagande anser 
att det är viktigt att företag tar ett miljöansvar vid hantering av returer (Diagram 
8).  

  
Diagram 8. Visar de deltagandes åsikter kring köp och returer via e-handel.  

I detta kapitel har resultaten från de två studierna presenteras genom tabeller och 
grafiska framställningar. Resultaten från de två olika metoderna har redovisats 
separat. I nästa kapitel kommer resultaten tolkas och analyseras tillsammans för 
att kunna besvara frågeställningen.  
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5 Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten från studien att diskuteras utifrån två olika 
huvudområden för att besvara studiens forskningsfråga. Det första området är 
studiens resultat utifrån användbarhet samt kundbeteenden. Det andra området 
kommer att diskutera och kartlägga andra faktorer som kan bidra till att påverka 
andelen returer på en e-handelssida inom modebranschen.  

5.1 Användbarhet och returneringskulturen 
Resultatet visar att två e-handelssidor med snarlik användarupplevelse utifrån 
kartläggningen av funktioner kan skilja sig i andelen returnerade varor. 
Resultatet visar dessutom att det är e-handelssidan som tillhandahåller flest 
viktiga funktionaliteter kopplade till användarupplevelse som har högst andel 
returnerade varor. Det talar emot teorin att användarupplevelse kan ha en 
märkbar påverkan på andelen returer.  

Som tidigare nämnt är produktpresentation den del av e-handelssidan som antas 
ha störst inverkan över andelen returer. Studiens resultat visar att kunder anser 
att produktpresentation är viktigt vid köp av produkter på nätet. De anser att det 
är viktigt att få se bilder, läsa beskrivningar, ta del av omdömen och informeras 
om priser om en produkt innan de köper den. Trots detta har den webbplats som 
har minst andel returer vissa brister kring funktionaliteterna berörande 
produktpresentation enligt studiens resultat. Webbplatsen Boozt erbjuder varken 
en beskrivning av produkten eller funktioner som låter kunder ge/ta del av 
omdömen. Detta är två aspekter inom kategorin produktpresentation som är 
viktiga för andelen returer enligt litteraturgenomgången, samt anses vara viktiga 
för kunderna enligt enkätundersökningens resultat. Detta talar emot teorin om 
att användarupplevelse utifrån innehavandet av viktiga funktionaliteter kan 
påverka andelen returer märkbart.  

Webbplatsen Zalando med högst andel returer visar sig ha en dålig 
användarupplevelse, med hänsyn till funktioner kopplade till andel returer, i det 
steg som berör funktionaliteter kring kassa och köp. Det kan innebära att kunden 
upplever webbplatsens kassa som komplicerad och att det är tidskrävande att 
slutföra ett köp. Studien visar att kunder anser att information kring leverans, 
pris, returer och frakt är viktigt vid köp av en produkt på nätet. Denna typ av 
information är en central del av kassan. Om webbplatsen i fråga brister i den här 
informationen kan det eventuellt påverka andelen returer.  

Enligt resultatet av studien är den vanligaste orsaken till att kunder returnerar en 
vara att varan har felaktig storlek. Trots detta har webbplatsen Zalando med 
högst andel returer en bra beskrivning av produktens storlek och erbjuder 
storleksbeskrivning på flera olika sätt. Studiens deltagare visar dock att de inte 
är intresserade av att ta del av storleksguider eller information om passform när 
de köper modeprodukter på nätet. Nära hälften av deltagarna som deltog i studien 
har däremot angett att de undviker att handla från en webbplats som inte har fria 
returer. Detta kan eventuellt innebära att kundbeteenden och policys har större 
påverkan på andelen returer än UX.  
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En webbplats med bra UX, som tillgodoser kundens behov kring 
produktbeskrivning, policys samt har ett gränssnitt som är enkelt att använda 
skulle kunna bidra till en högre andel returer. Detta då kunden vågar ta risken att 
genomföra en beställning då kunden vet hur returpolicyn ser ut och vad det 
innebär för kunden om en retur blir aktuell. En webbplats med sämre UX, med 
otydliga policys skulle till följd kunna ha färre spontanköp och att kunden endast 
handlar om den är säker på att varan kommer att behållas. Av 
enkätundersökningen framkom att 22 procent endast handlar modevaror från en 
e-handelssida online om de är säkra på att de kommer att behålla varan vilket 
skulle kunna vara kopplat till hur webbplatsen upplevs av kunden utifrån UX. 
Dock behövs mer forskning för att kunna fastställa detta eventuella samband. 

5.2 Andra faktorer som kan påverka andelen 
returer 

Resultatet av studien visar att de faktorer som kan ha betydelse för andelen 
returer är policys, produkternas priser och e-handlarens målgrupp. Dessa 
aspekter togs inte hänsyn till vid val av de e-handlare som deltog i studien. E-
handelssidorna som valdes till studien kan ha olika prisnivåer på sina produkter 
och rikta sig till olika målgrupper. Resultatet av enkätundersökningen visar att 
det är flest unga tjejer som returnerar. Det är även denna målgrupp som är mest 
relevant för den nya s.k. returneringskulturen enligt forskningsöversikten. 
Studien visar dessutom att produkter med lägre priser tenderar att locka fler till 
spontanköp, vilket är den sorts köp som returneras oftast eftersom kunden inte 
tänker efter lika mycket innan köpet. Det kan vara så att Zalando som har högst 
andel returer riktar sig till yngre tjejer och säljer billigare produkter, medan 
Boozt som har lägre andel returer säljer dyrare produkter till äldre kvinnor eller 
eventuellt till fler män. Det kan innebära att webbplatsernas skillnader i andelen 
returer beror på dessa aspekter snarare än användarupplevelse. För att fastställa 
denna teori behöver två webbplatser med snarlika målgrupper och prisklasser 
undersökas och jämföras.  

Enligt litteraturgenomgången har returpolicy en stor påverkan över andelen 
returnerade varor. Returneringspolicyns betydelse för andelen returer är en 
återkommande faktor genom hela studien. Flera personer i enkätundersökningen 
anger att de undviker e-handlare som inte erbjuder fria returer. Enligt 
Mukhopadhyay & Setaputra (2006) är returneringspolicyn den faktor som har 
störst påverkan på andelen returer. De anser att så länge e-handeln erbjuder en 
slapp returneringspolicy kommer detta trigga vissa kundbeteenden som innebär 
en högre andel returer. De menar att internetshoppare är villiga att inte kunna 
se/prova produkten innan köp för att istället behålla bekvämligheten av att inte 
behöva lämna sitt hem. Om returneringspolicyn däremot är mer strikt kommer 
det ha en motverkande effekt på detta kundbeteende och returerna kommer 
minskas (Mukhopadhyay & Setaputra, 2006).  

Resultatet från studien bekräftar att returneringspolicyn har en påverkan över 
andelen returer. Den visar att många anser att en okomplicerad och gratis 
returnering är viktigt. Webbplatsen Zalando med högst andel returer i denna 
studie visade sig ha en komplicerad köpprocess i steg 5 som är viktigast i fråga 
om policys, vilket kan vara ytterligare en bekräftelse på policys betydelse för 
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andelen returer. Mukhopadhyay & Setaputra (2006) menar att det enda sättet att 
hindra den nya returneringskulturen är att ta en avgift för returer. Dock finns det 
en rädsla hos e-handlare att en avgift på returer kommer skrämma iväg kunder 
till konkurrenter. Mukhopadhyay & Setaputra (2006) argumenterar vidare att ett 
första steg i denna process är att anpassa returkostnader efter kundens beteende. 
Detta är ett bra sätt att “stoppa” de personer som utnyttjar en friare 
returneringspolicy.  

6 Slutsatser 

Målet med studien är att undersöka hur, om möjligt, UX kan vara en bidragande 
faktor till att minska andelen returnerade varor för e-handlare inom 
modebranschen. Genom en forskningsöversikt och två undersökningar med 
fokus på användarupplevelse utifrån en kartläggning av funktionaliteter samt 
studerande av köpbeteenden och returer har det gått att klargöra ett samband 
mellan UX och andelen returnerade varor. Resultatet av studien visar att 
användarupplevelse i detta fall har en liten påverkan på andelen returer. Det är 
inte ett väntat resultat och motsäger de teorier som finns kring att returer och 
användarupplevelse har ett betydande samband. Resultatet visar istället att det 
kan finnas andra faktorer som har större betydelse för andelen returer än UX på 
webbplatsen. Denna studie visar att aspekter som målgrupp, produkternas priser 
och returneringspolicy har större inverkan över andelen returer än UX. 

Slutsatsen av denna studie är att andelen returnerade varor för en e-handel inom 
modebranschen går att påverka till liten grad av UX. En e-handelssida som 
erbjuder funktioner som motsvarar kundens behov och förväntningar kan ändå 
ha en hög andel returer. Detta tycks bero på att kundens köpbeteende och 
inställning till returer är det som har störst påverkan på andelen returnerade varor 
för en e-handelssida inom modebranschen. Enligt denna teori påverkas inte en 
kund som har som avsikt att returnera varor av UX och de funktioner som e-
handelssidan erbjuder. Detta kan innebära att en stramare returneringspolicy är 
ett mer effektivt sätt att påverka den nya returneringskulturen och minska 
andelen returer jämfört med UX. 

6.1 Vidare forskning 
Det finns fortfarande obesvarade frågor kring varför Zalando har fler returer än 
Boozt. En metod att få mer kunskap i frågan kan vara att undersöka och jämföra 
e-handlarnas policy, priser, erbjudanden och målgrupp. Genom att få en klarhet 
i hur dessa aspekter skiljer sig mellan e-handlarna kan det gå att dra slutsatser 
kring varför den ena e-handeln har fler returer. Det kan även vara relevant att 
undersöka fler e-handelssidor med mer varierande UX för att få ett resultat som 
tydligare kan visa UX roll och andelen returer. Genom att inneha mer 
information om olika e-handelssidors UX, samt undersöka dessa sidors 
målgrupp, priser och policys, går det att få större förståelse för hur betydelsefull 
användarupplevelsen faktiskt är.  
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Bilaga A: Tabell 
 

Företag Z B 

 
Aktivitet på facebook 

  

 
Aktivitet på instagram   

 

 
Länkar till sociala medier från webbplatsen 

  

 
Nyhetsbrev 

  

 
Möjlighet att anmäla sig på nyhetsbrev utan ett 
registrerat konto 

  

Steg 1: Möjlighet att registrera ett konto 
  

Site 
entering 

Personlig hälsning till inloggade kunder 
  

and landing Föreslå produkter baserat på tidigare köp till 
inloggade kunder 

  

 
Registrerade kunder får ta del av exklusiva 
erbjudanden och rabattkoder 

  

 
Möjlighet att ta del av en blogg 

  

 
Möjlighet att kommentera blogginlägg 

  

 
Möjlighet att ändra språk 

  

 
Möjlighet att handla via en app 

  

 
Support via chatt 

  

 
Support via instagram 

  

 
Support via facebook 

  

 
Support via e-post 

  

 
Support via telefon 

  

 
SSL certifikat 

  

 
Samtycke till cookies  

  

 
Navigering till integritetspolicy 

  

 
Information om betalsystem 
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Möjlighet att ta del av vanliga frågor (FAQ) 

  

 

 Företag  Z B 
 

Möjlighet att jämföra produkter med varandra 
  

 
Brödsmulor 

  

 
Steg 2: 

Möjlighet att se tidigare besökte produkter utan att 
vara inloggad 

  

Catalogue 
browsing  

Möjlighet till att skapa önskelista utan att vara 
inloggad 

  

and product  Möjlighet att påverka och ändra gränssnittet där 
produkterna visas 

  

discovery Sökfunktion 
  

 
Filtreringsfunktion 

  

 
Sorteringsmöjligheter 

  

 
Produkter uppdelade i kategorier 

  

 

 Företag Z B 
 

Möjlighet att ta del av returpolicy 
  

 
Möjlighet att ta del av fraktinformation 

  

 
Pris på produkt 

  

 
Beskrivning av produktens utseende 

  

 
Produktattribut 

  

 
Möjlighet att ta del av andra kunders feedback 

  

 
Möjlighet att ge feedback 

  

 
Möjlighet att se ett genomsnittsbetyg 

  

Steg 3: Möjlighet att ställa en fråga om produkten 
  

Product 
presentation 

Möjlighet att anpassa produkten efter egna 
preferenser 

  

 
Få förslag på produkter som passar ihop med den 
aktuella produkten 
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Få förslag på liknande produkter 

  

 
Storlek på produkten 

  

 
Film på produkten 

  

 
360 bild på produkten 

  

 
Bild på produkten utan modell 

  

 
Bild på produkten med modell 

  

 
Information om modellen 

  

 
Information om passform 

  

 
Storleksguide 

  

 
Vidare läsning om produkten 

  

 

 Företag  Z B 
 

Föreslå produkter som passar med det som finns i 
varukorgen 

  

 
Varukorgen alltid tillgänglig 

  

Steg 4: Information om frakt 
  

Cart  Information om retur 
  

management Totala priset för alla produkter  
  

 
Möjlighet att ta bort produkter från varukorgen 

  

 
Möjlighet att ändra antalet produkter 

  

 

 Företag  Z B 
 

Göra beställning utan konto 
  

Steg 5: Möjlighet att betala med faktura 
  

Order setup Möjlighet att betala med postförskott 
  

and checkout Möjlighet att betala med direkt kortbetalning 
  

process Möjlighet att betala med swish  
  

 
Köpprocess består av 3 steg 

  



35 

 

 
Bekräftelse vid framgång av stegen i köpprocessen 

  

 Möjlighet att välja mellan olika fraktmetoder    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Bilaga B: Enkätundersökning – returer inom 
modebranschen 

Denna enkätundersökning syftar till att ge kunskap kring köp samt returer inom 
modebranschen. Enkäten består av två delar som tar totalt ca 3 minuter att 
besvara. Alla svar behandlas anonymt.  

Kön 

[  ] Kvinna 

[  ] Man 

[  ] Vill ej ange 

 

Ålder 

[  ] 18-30 

[  ] 31-50 

[  ] 51-65 

 

Del 1 – Köp av modevara online 

Markera upp till 5 av de viktigaste funktionerna för dig när du ska köpa en vara 
på internet.  

[  ] Beskrivning av produkten (mått, material, med mera) 

[  ] Pris på produkt 

[  ] Möjlighet att läsa kundrecensioner 

[  ] Möjlighet att se genomsnittsbetyg av varan 

[  ] Möjlighet att ställa en fråga om produkten 

[  ] Se bild på varan 

[  ] Se bild på varan på modell 

[  ] Ta del av modellens mått och burna storlek 

[  ] Videoklipp på varan 

[  ] Information om passform 
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[  ] Storleksguide 

[  ] Information kring leveranstid, pris på leverans samt returpolicy 

 

Del 2 - Retur 

Fråga 1. Har du någon gång returnerat en vara?  

Om ”nej” gå vidare till fråga 3.  

[  ] Ja 

[  ] Nej 

 

Fråga 2. Av vilken/vilka anledningar har du returnerat en vara?  

[  ] Felaktig storlek 

[  ] Produkten stämde inte överens med produktbeskrivningen 

[  ] Produkten stämde inte överens med produktbilden 

[  ] Bristfällig kvalitet 

[  ] Fel på varan 

[  ] Dålig passform 

[  ] Köpte flera produkter att prova hemma med tanken att endast behålla de bästa 

[  ] Köpte flera storlekar av samma vara 

[  ] Ville prova en ny trend/stil som inte kändes bra när jag provade den 

[  ] Fick fel vara 

[  ] Annat _________________________________________________ 

 

Fråga 3. Kryssa i de påståenden som stämmer överens med dig.  

[  ] Jag undviker att handla från webbshoppar som inte erbjuder fria returer 

[  ] Jag läser alltid returpolicyn innan jag beställer en vara 

[  ] Jag utgår alltid från att det är enkelt och gratis att returnera 

[  ] Jag undviker att beställa varor från webbplatser som är svåra att använda 
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[  ] Jag beställer endast modevaror online som jag är säker på att jag kommer 
behålla 

[  ] Jag behåller hellre en vara jag egentligen inte vill ha än betalar returavgift 

[  ] Jag har någon gång behållit en vara jag egentligen inte vill ha för jag inte 
orkat returnera den 

[  ] Jag returnerar hellre en vara jag köpt online i företagets butik än postar den 

[  ] Jag har någon gång returnerat en vara som jag köpt online från ett företag 
utomlands 

[  ] Jag har någon gång behållit en vara för att jag glömt returnera den 

[  ] Jag uppskattar en returpolicy på 30 dagar eller mer 

[  ] Det är viktigt för mig att snabbt få tillbaka pengarna/fakturan makuleras 
omgående vid retur 

[  ] Det är viktigt för mig att företag tar ett miljöansvar vid hantering av returer 

[  ] Det är viktigt för mig att varan presenteras på ett så korrekt sätt som möjligt 
för att undvika returer.  

 

Tack för din medverkan! 
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