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Sammanfattning 
 

E-handeln i Sverige befinner sig i en stark tillväxtfas och förväntas att fortsätta öka 

ännu mer. För företagen som befinner sig på e-handelsmarknaden innebär det att 

försäljningen ökar, men också att returerna av varor ökar. Returlogistik ställer höga krav 

på företagen och i en stark tillväxtfas är detta något som blir svårt att prioritera. 

Forskning visar att ett systematiskt och effektivt arbete med sin returlogistik innebär 

ökad effektivitet och minskade kostnader för företagen. Detta sätt att arbeta på kallas för 

Returns Management (RM) och handlar om att utveckla ett mer systematiskt arbete med 

sin returlogistik genom att utveckla olika strategier och aktiviteter som ska ingå i ett 

företags returhantering.  

 

Denna studie undersöker hur e-handelsföretag arbetar med sin returhantering. Syftet 

med studien är att utveckla ett förslag på hur e-handelsföretag kan utveckla ett 

systematiskt RM-arbete. För att kunna besvara studiens syfte har vi gjort en kvalitativ 

undersökning där vi studerat tre olika e-handelsföretags returhantering. Företagen har 

olika egenskaper och olika erfarenheter av e-handelsförsäljning och når ut till kunder 

genom olika antal försäljningskanaler, vilket har format deras respektive returhantering 

på olika sätt. 

 

Den empiri vi fått fram i vår undersökning har vi analyserat utifrån de teorier vi använt 

oss av. Framförallt har vi utgått från en teori av Dale S. Rogers, som är en erkänd 

forskare inom området RM. Teorin består av en strategisk och en operativ modell som 

används för att utveckla ett mer systematisk RM-arbete. Modellerna innehåller både 

strategiska och operativa aktiviteter som företagen behöver utforma för att uppnå ökad 

lönsamhet och behålla sina kunder. Vår studie visar att företagen värdesätter nöjda 

kunder allra högst men att de inte har något systematiskt RM-arbete. Med hjälp av 

Rogers teori har vi tagit fram ett praktiskt förslag på en modell som är anpassad för e-

handelsföretagen och hur deras returhantering ska kunna förbättras och därmed leda till 

ökad kundnöjdhet.  
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1. Inledning  
Följande kapitel syftar till att ge en kortfattad bakgrund till efterföljande ämnesområde 

och redogöra för vad det är som gör denna studie intressant. Därefter ges en kort 

beskrivning av tidigare forskning inom ämnet för att sedan leda till ett syfte med denna 

studie. Kapitlet går avslutningsvis igenom vilka avgränsningar studien har samt 

uppsatsens fortsatta disposition.  

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Ökad e-handel  

Den svenska detaljhandelns försäljning på internet ökar kraftigt varje år. Idag kan en 

konsument i princip köpa vad som helst på internet. Enligt E-barometern, en rapport 

som sammanställs varje år av PostNord, Svensk Digital Handel och HUI Research, 

ökade e-handeln under 2014 med 16 % och omsatte 42,9 miljarder kronor (E-

barometern, 2014). Detta innebär att e-handeln står för 6,4 % av detaljhandelns totala 

omsättning. En av anledningarna till den ökande tillväxten kan tänkas bero på att allt 

fler människor är ständigt uppkopplade på internet och att e-handelsbutikerna är 

tillgängliga tjugofyra timmar om dygnet för konsumenten (E-barometern, 2014). En 

annan anledning kan vara att allt fler konsumenter väljer att göra sina köp direkt via sin 

mobiltelefon, vilket förenklar tillgängligheten ytterligare (E-barometern, 2014).  

I och med att försäljningen på internet har ökat och förväntas fortsätta att öka, ställer 

detta allt högre krav på en väl fungerande logistik inom företagen. Detta då e-

handelsföretagen har större frakt–och lagerkostnader än vanliga butiker. För att kunna 

minska dessa kostnader kan e-handelsföretagen jobba med att effektivisera sin hantering 

av returer, då returhantering är en stor kostnadspost för företagen (Svensk Digital 

Handel, 2013). 

Enligt e-handelsexperter inom PostNord och Svensk Digital Handel blir 

konsumenternas makt över detaljhandeln allt större och med det ökar också kraven på 

leveranser inom detaljhandeln - en konsument idag vill kunna handla när den vill och 

själv bestämma villkoren för leveransen, exempelvis var och när leveransen ska ske. (E-

barometern, 2014). De ökade kraven från konsumenterna kan leda till ökade svårigheter 

för företagen när det kommer till att försöka begränsa antalet returer då konsumenterna 

förväntar sig att kunna beställa en vara, returnera den på grund av att den inte motsvarar 

konsumentens förväntningar och sen kunna beställa en ny vara igen - helt utan kostnad. 

Det vi alla vet är att det inte är kostnadsfritt att skicka och returnera varor dock, så vilka 

får stå för kostnaden? Jo, företagen. Var tredje svensk handlar på nätet minst en gång i 

månaden och konsumenterna är allt mellan 18-79 år gamla. De konsumenter som 

handlar mest är i åldersgruppen 30-49 år, där nästan varannan person handlar varor på 

nätet minst en gång i månaden, vilket kan förklaras med att det är den åldersgrupp som 

troligen har minst tid (småbarnsföräldrar) och behöver genomföra sina köp snabbt och 

smidigt (E-barometern, 2014).  
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Figur 1. E-handels omsättning 2003-2014. (E-barometern, 2014) 

Enligt en undersökning i E-barometern visade det sig att många företag underskattar 

konsumenternas krav gällande information om returer när de gjort köp via e-handel. 

Undersökningen visade att konsumenter tycker att det är viktigt att få ta del av den 

informationen, medan många företag betvivlar att det är något som konsumenterna 

värdesätter (E-barometern, 2014). Men vissa företag ser möjligheten i returlogistiken 

och använder den som ett konkurrensmedel. Detta då vissa företag erbjuder fri frakt och 

fria returer. Det finns även företag som erbjuder fri frakt om produkten eller 

produkterna når upp till en viss summa(Hjort, 2013). Även om det lockar fler 

konsumenter att köpa om de vet att de kan returnera fritt påverkar dessa generösa 

returvillkor företagens möjligheter att minska kostnaderna för sina returer då villkoren 

också gör det väldigt enkelt för konsumenterna att göra en retur om de anser att varan 

de köpt inte känns helt hundra. Därmed har företaget förlorat både intäkten för den 

köpta varan och även behövt stå för kostnaden av returen.  

I Sverige (och det flesta andra länder) finns det lagstiftning som säger att en konsument 

har rätt att returnera varor som är köpta via e-handelsbutiker och återfå sina pengar. I 

Sverige används Konsumentköplagen för dessa typer av köp och även Distans- och 

hemförsäljningslagen. Lagen ger en konsument rätt att ångra sitt köp i upp till 14 dagar 

efter att konsumenten mottagit varan, men ger inga direktiv i huruvida det är 

konsumenten eller företaget som ska stå för kostnaden av returen (Konsumentverket, 

2015). För företagen innebär detta att de inte kan vara säkra på att de får in intäkten för 

varan innan fristen för ångerrätten har löpt ut. Om konsumenten ångrar sitt köp inom 14 

dagar kan det leda till att företaget både förlorar intäkten för den köpta varan och 

dessutom behöver stå för kostnaden av returfrakten tillbaka.  
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1.1.2 Returlogistik inom e-handeln 

Som vi konstaterade i avsnittet ovan har e-handelns tillväxt också inneburit att det skett 

en ökning av returer av varor tillbaka till företagen. En av orsakerna till ökningen kan 

vara att konsumenterna ofta inte har tillräcklig med information om produkten de köper 

och väljer att returnera den. Detta ställer allt högre krav på företagens returlogistik (Xu 

& jiang, 2009, s.128). Returlogistik är en av delarna i företagets försörjningskedja och 

kan definieras som en process som omfattar returflödet från kunden tillbaka till 

företaget och innehåller aktiviteter så som planering, kontroll av returflödet och 

återgärder för att minska returflödet samt hålla kostnaderna nere (Rogers et al., 2002, 

s.5). Försörjningskedjan innefattar alla nyckelprocesser i ett företags logistikflöde, från 

råvaruleverantör till slutkonsument (Lambert et al, 1998). 

Mollenkopf menar att genom att arbeta med att förbättra sin returhantering kan 

företagen skapa ett värde för kunden och att det i sin tur bidrar till en bättre relation med 

kunderna (Mollenkopf et al., 2007b, s.569). 

Det finns ett flertal olika typer av returer och orsaker till varför returerna uppstår. Enligt 

Rogers et al. (2002) kan returflöden kategoriseras in i fem olika grupper. 

Marknadsföringsmässiga returer, som uppstår när produkter skickas bakåt i 

försörjningskedjan, till exempel från en grossist till en tillverkare. Det här flödet sker 

enbart mellan företag och involverar inga slutkunder. Returer av tillgångar omfattar 

produkter som en leverantör vill ha återskickad från en kund, exempelvis om en kund 

lånat viss utrustning för en specifik händelse eller i marknadsföringssyfte. Återkallade 

produkter innefattar de produkter som leverantörer återkallas från kunden på grund av 

till exempel säkerhetsskäl eller kvalitetsproblem. Den fjärde gruppen är miljömässiga 

returer, som sker på grund av att produkten kan innehålla farligt material som måste 

samlas in. Den sista returgruppen är så kallade konsumentreturer, vilket även är den 

största returgruppen. Dessa returer uppstår när konsumenter skickar tillbaka produkter 

på grund av att de ångrar sitt köp, produkten är felaktig eller inte passar (Rogers et al., 

2002, s. 3-4). 

Hjort (2013, s.24-27) menar också att det ökande problemet med returerna beror på e-

handelns tillväxt som gör att företagen inte hinner prioritera sin returhantering. Denna 

komplikation har bland annat lett till att företagen inte har tid att avgöra vilka returer 

som bör släppas in i returflödet och vilka som bör nekas - istället accepteras alla 

konsumenters returförfrågningar vilket kan leda till ökade kostnader och minskad 

effektivitet i returhanteringen. 

Detta gör att vi finner det intressant att fortsättningsvis fokusera denna studie på just 

konsumentreturer och hur hanteringen av dessa går till i företagen.  Returer kan ses på 

olika sätt, antingen som en faktor som enbart är kostnadsförhöjande och försvårar köp 

via e-handel eller som en process som är både ökar lönsamheten och kundnöjdheten 

(Hjort, 2013, s.23-25). 

1.1.3 Returns Management  

Returlogistik har egentligen aldrig varit något som prioriterats inom företagen. Under 

det senaste decenniet har dock allt fler forskare börjat uppmärksamma returlogistik allt 

mer och menar att den kan vara värdeskapande för företagen om den uppmärksammas 

på rätt sätt (Rogers; Mollenkopf; Hjort). Denna strategi kallas för Returns Management 

(RM) och är den del av försörjningskedjan som innefattar returns, reverse logistics, 
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gatekeeping och avoidance. RM omfattar de fem olika typer av returer som vi nämnt 

ovan. Reverse logistic innebär att en produkt går från att vara en kundretur eller avfall 

till att bli återanvänd. Produkten flyttas alltså från sin slutdestination för att återskapa ett 

värde (Rogers et al., 2002, s.4). Gatekeeping är ett system som avgör vilka produkter 

som tillåts att komma in i returflödet och inte. Om ett företag har ett svagt 

gatekeepingsystem kan det innebära att antalet returer släpps igenom och kostnaderna 

för returerna ökar. En välutvecklad gatekeepingprocess kan däremot innebära att 

företagen kan kontrollera och reducera returer utan att skada kundrelationen (Rogers et 

al., 2002, s. 5). Avoidance innebär att hitta olika sätt för att minimera antalet 

återvändande returer (Rogers et al., 2002, s. 5). Detta kan företagen arbeta med genom 

att exempelvis öka kvalitén på sina varor och ha tydlig produktinformation på 

hemsidorna för att undvika att kunderna missförstår produkten och dess funktioner. Ett 

annat sätt att arbeta med avoidance är att analysera konusmentreturerna och försöka 

skapa en bättre förståelse kring orsakerna till varför returer uppstår (Blanchard, 2007, s. 

48).  

När en RM-strategi ska utformas behöver företagen dels sätta upp mål och rutiner kring 

hanteringen av sina returer samt utveckla aktiviteter som ska leda till att målen uppnås. 

Hjort menar att RM är en värdeskapande strategi som är viktig för att behålla kunderna 

och för att öka företagets lönsamhet. Genom att se RM som en viktig del av företagets 

försörjningskedja menar både Roger och Hjort att detta kan leda till konkurrensfördelar 

och på lång sikt öka organisationens totala effektivitet. För att detta ska vara möjligt 

måste dock företaget se på RM som en strategisk process och en viktig del i deras 

försörjningskedja (Hjort, 2013, s. 8 ). Det är alltså viktigt att implementeringen sker i 

hela organisationen och inte bara i de avdelningar som ansvarar för logistiken.   

Den tidigare forskning som gjorts inom området RM har mestadels fokuserat på returer 

mellan företag (B2B) och inte på returer mellan företag och kunder, B2C. Detta har lett 

till att de mål och aktiviteter som ingår i RM är anpassade till företag med en mer 

omfattande försörjningskedja och inte till B2C-företag, exempelvis e-handelsföretag. 

Hjort menar att en utveckling av RM kräver mycket arbete och med tanke på det vi 

diskuterat ovan har e-handelsföretagen troligen inte haft tid att utveckla de processer 

och aktiviteter som ingår i RM (Hjort, 2013, s. 10).  

I en undersökning gjord av Rogers och Tibben-Lembke tillfrågades ett antal e-

handelsföretag i USA om hur deras returlogistik hade förändrats de senaste åren. De 

flesta av företagen ansåg att deras returhantering i princip var den samma som förr, 

medan andra upplevde att den hade blivit mer krävande och att kraven från 

konsumenterna hade ökat. Något de flesta tillfrågade företagen var överens om var dock 

att det inte längre fanns dagar då det inte kom in några returförfrågningar från 

konsumenter överhuvudtaget (Rogers & Tibben-Lembke, 2001, s.129-148). Vi anser att 

detta är intressant då det tyder på att returlogistiken har ökat men att det ändå inte är helt 

prioriterat inom företagen, vilket skulle kunna bero att tillväxten gör att företagen helt 

enkelt inte hinner med att utveckla sin returlogistik, precis som vi diskuterat ovan. Detta 

påstående stärks av Mollenkopf undersökning som visade att fyra av fem företag inte 

prioriterar RM. En av orsakerna till varför det inte prioriterades inom företagen var för 

att de ansåg sig ha nog med problem med leveransen av sina varor (Mollenkopf et al, 

2007b s 575). 

 



5 
 

1.2 Syfte  

I avsnitten ovan har vi fört en diskussion kring e-handelns tillväxt, returlogistik och 

RM. Det har visat sig att det är viktigt att ha en systematisk och effektiv returhantering, 

samtidigt som både konsumenterna och lagstiftningen ställer krav på att det ska vara 

enkelt att returnera varor köpta via nätet. E-handelns tilltagande ökning och företagens 

tillväxt har lett till att de inte hinner prioritera att utveckla mål och aktiviteter för sin 

returhantering, vilket gör att vi kan anta att de saknar ett systematiskt RM-arbete.  

Detta har lett oss till ett syfte med vår studie som har för avsikt att utveckla ett förslag 

på hur e-handelsföretag kan utveckla ett systematiskt RM-arbete. Vi ämnar att ta fram 

ett praktiskt förslag till företag inom e-handelsbranschen. För att ta fram förslaget 

kommer vi att utgå från en operativ modell av Rogers som heter The Operational 

Managament Process. Modellen kommer att presenteras och analyseras längre fram i 

vår studie. Den operativa modellen är välanvänd inom RM vilket gör vi att vi finner den 

lämplig för vår studie men vi anser att den bör göras om och utvecklas för att kunna 

tillämpas på företag som arbetar med B2C inom e-handelsbranschen. För att kunna 

utveckla förslaget kommer vi att genomföra intervjuer med företag som är verksamma 

inom e-handelsbranschen. 

För att specificera vår studie har vi valt att fokusera på en specifik bransch som haft en 

stor tillväxt på e-handelsmarknaden de senaste åren. Vilken bransch det är kommer vi 

att gå djupare in på i vårt nästa kapitel.  

1.3 Avgränsningar  

Vi kommer enbart att undersöka företag på den svenska e-handelsmarknaden och 

returhanteingen av returer från kunder som är bosatta i Sverige. Vissa av företagen 

innehar både fysiska och e-handelsbutiker medan andra enbart har e-handelsbutiker, 

men i denna undersökning kommer vi enbart att fokusera på företagens e-

handelsverksamhet och hur de arbetar med sin returlogistik inom den. Studien kommer 

att undersöka returer gällande B2C, det vill säga returer mellan företaget och kunden, så 

kallade konsumentreturer.  För att fokusera studien ytterligare kommer vi enbart 

undersöka returer som är icke-defekta, det vill säga inte reklamationer utan returer som 

uppstått på grund av andra orsaker, exempelvis att varan inte levde upp till 

förväntningarna eller var i fel storlek.  

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

I inledningen har vi beskrivit bakgrunden till vår studie som vidare leder till vårt syfte. 

Vi tar även upp vilka avgränsningar som vi har valt för denna studie. Avgränsningarna 

har vi för att få vår studie inriktad på en specifik bransch och för att vi vill undersöka en 

typ av retur, det vill säga konsumentreturer. I kapitel två kommer vi att presentera vad 

vi har valt för vetenskapliga utgångspunkter och vilka metodologiska val vi har gjort. I 

kapitel tre kommer vi att förklara den teori som vi bygger vår studie på. Det är även 

dessa teorier som ligger till grund för vår insamling av data. I kapitel fyra kommer vi att 

presentera empirin, vilket vi har fått genom telefonintervjuer. I kapitel fem kommer vi 

att analysera resultatet från telefonintervjuerna med den teori som vi tidigare har 

behandlat. I det sista kapitlet kommer vi att presentera våra slutsatser och därmed ge ett 

förslag på hur e-handelsföretag kan utveckla ett systematiskt RM-arbete 
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Figur 2. Uppsatsens fortsatta disposition  
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2. Metod  

I detta kapitel kommer vi att diskuteras vilken bransch vi valt att fokusera denna studie 

på, vilket vetenskapligt förhållningssätt som vi har valt och hur det kommer att påverka 

den fortsatta studien. Utifrån förhållningssättet har ett metodval gjorts och läsaren 

kommer att få ta del av datainsamling, urval, bortfall och utformningen av 

intervjuguiden. I de sista avsnitten av kapitlet redogör vi för vår litteratursökning och 

kritik av våra källor. 

2.1 Val av branschfokusering 

För att specificera vår studie så valde vi att fokusera på en specifik bransch. En av de e-

handelsbranscher som ökat mest de senaste åren är sport- och fritidsbranschen (E-

barometern, 2013). Intresset för hälsa och träning har ökat enormt i Sverige vilket har 

lett till att konsumtionen påverkats och därmed ökat (Svensk Handel, 2014). Under 

2014 omsatte sport- och fritidsbranschen drygt 1 miljard kronor enbart på e-

handelsmarknaden, vilket var en ökning med 20 % från föregående år (E-barometern, 

2014). Den snabba tillväxten inom branschen tror vi kan innebära att returlogistiken 

blivit en utmaning för många av företagen då Hjort konstaterar att en ökad e-handel 

också innebär att returerna ökar och därmed returlogistiken. Som vi tidigare nämnt tyder 

detta på att e-handelsföretagen inte har hunnit utvecklat någon systematik kring 

hanteringen av sina returer, då de har nog med arbetet med de vanliga leveranserna. Vi 

fann det därför intressant att undersöka hur sport-och fritidsföretagen arbetar med sin 

returlogistik och hur de har utformat sin hantering kring den. Med sport och fritid menar 

vi företag som säljer kläder, utrustning och andra varor inriktade mot sport, träning och 

friluftsliv. 

2.2 Förförståelse 

Författarna av denna uppsats studerar till civilekonomer med inriktning mot handel och 

logistik. Kunskaperna och intresset för både företagsekonomi och logistik resulterade i 

att valet av ämne att fördjupa sig i var relativt enkelt då båda ville fördjupa sig inom 

logistiken. Efter flera givande diskussioner kom vi gemensamt fram till att vi ville 

fördjupa oss ytterligare inom just returlogistik i e-handelsbranschen då detta är ett 

omdiskuterat och enligt båda författarna, ett mycket intressant område.  

Vi är medvetna om att våra förkunskaper i ämnet kan innebära att det finns en risk att vi 

tolkade den teori och det resultat vi fick fram i studien annorlunda än om vi inte hade 

haft några förkunskaper sen tidigare. Vi var genom hela arbetets gång medvetna om 

detta dock och gjorde därför vårt yttersta för att vara så objektiva som möjligt inför det 

material vi studerade och analyserade. Samtidigt såg vi det som positivt att vi hade vissa 

förkunskaper inom logistik och därmed redan hade kunskaper och förståelse för en rad 

olika begrepp och ord som togs upp i vår valda teori som vi annars hade varit tvungna 

att söka upp.  
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2.3 Vetenskapliga utgångspunkter 

2.3.1 Verklighetssyn 

Studien har för avsikt att utveckla ett förslag till ett systematiskt RM -arbete, vi ansåg 

därmed att e-handelsmarknaden styrs och förändras av flera olika aktörer, där de 

främsta aktörerna är företagen, konsumenterna och samhället. Vi tror att e-

handelsmarknaden kan uppfattas olika av olika aktörer beroende på vilken roll aktören 

har och hur deras bakgrund och erfarenheter ser ut. Företagen påverkas till stor del av 

konsumenternas krav och beteende, men även av varandra sett ur ett 

konkurrensperspektiv. 

Vi tror att e-handelsmarknaden och företagens sätt att arbeta med returlogistik och RM 

hela tiden förändras för att anpassas efter kundernas köpbeteende och krav. Detta stärks 

av Hjort (2013, s.32) som menar att konsumentreturer är beroende av både produktens 

egenskaper men även av konsumenternas köpbeteende och att företagen därmed måste 

jobba utefter det. Detta stämmer överens med Brymans sätt att beskriva en 

konstruktionistisk verklighetssyn, vilken innebär att verkligheten är beroende av hur 

olika aktörer upplever och ser på verkligheten och att den hela tiden förändras (Bryman, 

2011, s. 37). Genom att anta denna vetenskapliga utgångspunkt påverkades vår studie 

på flera olika sätt. Vi utgick alltså från hur företagen själva upplever e-

handelsmarknaden och deras egen uppfattning om hur de arbetar kring returlogistik och 

RM, vi valde därmed att göra personliga intervjuer med utvalda respondenter på 

företagen. Utifrån respondenternas svar så antog vi ett tolkande synsätt för att försöka 

skapa en förståelse kring deras uppfattning av e-handelsmarknaden, returlogistik och 

RM. I nästa avsnitt går vi igenom vår kunskapssyn mer ingående. 

2.3.2 Kunskapssyn 

Vi valde att anta den tolkande kunskapssynen i vårt arbete, då vi ansåg att den 

kunskapssynen lämpar sig bäst för vår studie. Den tolkade kunskapssynen bygger på att 

tolka och skapa förståelse för verkligheten (Bryman, 2011, s. 32). Vi tolkade främst 

verkligheten utifrån teorier om RM som till största del är skriven av Rogers och Hjort 

för att vidare kunna tolka respondenternas verklighet. Vi är medvetna om att det har 

kommit att prägla vår tolkning, då teorivalet är av stor vikt för att förklara den tolkning 

som vi har kommit fram till. I detta fall innebär verkligheten att skapa en förståelse för 

hur företag inom e-handelsbranschen arbetar med returlogistik och RM, med inriktning 

på företag inom sport- och fritidsbranschen. Genom att anta ett tolkande synsätt ges 

respondenterna (företagen i detta fall) möjlighet att tolka sin egen verklighet och att vi 

sedan tolkar den utifrån vår teori (Bryman,2011, s. 35). Vi ansåg att detta var viktigt för 

den typ av studie som vi valde att göra, då en studie med fasta svarsalternativ hade 

kunnat leda till att vi hade kunnat gå miste om viktig information och att respondenterna 

hade varit begränsade i möjligheten att utveckla sina svar. 

2.3.3 Angreppssätt 

Vi utgick från det abduktiva angreppsättet i vår studie då vi skiftade mellan teori och 

empiri. Det abduktiva angrepsättet kan förklaras kort som en kombination mellan det 

induktiva och deduktiva angrepsätten, att man går från teori till empiri och sedan 

tillbaka till teorin igen (Dalen, 2015, s. 123). Vi började vår studie genom att utgå från 

tidigare teori om returlogistik för att kunna utforma våra intervjufrågor. Här utgick vi 

alltså från det deduktiva angreppsättet då vi började med att skaffa oss kunskap om vårt 
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valda ämnesområde för att sedan kunna utforma en intervjumall. Det deduktiva 

angrepsättet utgår från befintlig teori för att sedan observera och analysera resultatet. 

(Bryman, 2011, s. 26-28). Sedan genomförde vi en empirisk undersökning för att kunna 

knyta an vårt resultat till teorin, vilket stämmer väl överens med det induktiva 

angrepsättet. Det induktiva angreppssätt innebär att det är själva teorin som är resultatet 

av den utförda forskningen. Tillvägagångssättet för ett induktivt angrepsätt är alltså att 

forskare utgår från observationer och resultat till teori (Bryman, 2011, s. 26-28). Genom 

resultatet som vi fick från intervjuerna så konstaterade och analyserade vi vad som 

fattas och vad som behövdes förbättras, för att de deltagande företagen skulle kunna 

utveckla ett RM -arbete, vilket innebar att vi fick utveckla RM teorin och anpassa den 

till e-handelsföretagen.    

2.4 Perspektiv 

Vi valde att utgå från ett företagsperspektiv i vår studie, då vi studerade hur företag som 

bedriver e-handelsbutiker inom en specifik bransch hanterar sina returer och hur de 

arbetar med sin returlogistik utifrån RM. Genom att utgå från ett företagsperspektiv 

fann vi det möjligt att kunna belysa vilka faktorer som företagen tycker är viktigast vid 

sin hantering av returer och hur de arbetar med de processer och aktiviteter som ingår i 

RM, detta för att vi skulle kunna ge ett praktiskt förslag till e-handelsföretagen om hur 

de kan utveckla ett systematiskt RM-arbete. 

2.5 Forskningsdesign 

En forskningsdesign har till syfte att styra och leda forskaren i hur en särskild metod ska 

användas och hur det insamlade datamaterialet ska analyseras. Den forskningsdesign 

som väljs avspeglar vilken ståndpunkt som forskarna har tagit ställning till i sin 

forskningsprocess (Bryman, 2011, s. 48). 

 

För att besvara vårt syfte använde vi oss av en fallstudiedesign då vi ansåg att det var 

det rätta verktyget för oss då vi ville få en djupgående information om hur e-

handelsföretagen hanterar sina returer. En fallstudie har till syfte att gå in på djupet 

kring ett visst fall som t.ex. en viss typ av organisation, en viss typ av skola eller en viss 

del av ett samhälle. Detta görs då man vill ha en detaljerad granskning av ett fall 

(Bryman, 2011, s. 73). Den komparativa fallstudiedesignen har till syfte att jämföra två 

eller fler fall för att kunna belysa en redan befintlig teori, detta för att kunna beskriva 

och analysera skillnader (Bryman, 2011, s. 651). Då vi undersökte en viss bransch 

nämligen e-handelsbutiker inom sport-och fritid så studerade vi en viss typ av företag 

och därmed ansåg vi att en fallstudiedesign passade bäst för oss. Den komparativa 

fallstudiedesignen lämpade sig bäst för vår studie då vi ville kunna jämföra resultatet 

från de olika företagen som vi intervjuat mot varandra, för att sedan kunna komma fram 

till ett praktiskt förslag om hur företagen kan utveckla ett systematiskt RM-arbete. 

Vi började vår urvalsprocess genom att diskutera de kriterier som vi ansåg var viktiga 

gällande de företag som vi skulle kontakta. Då e-handelsföretag inom sport-och 

fritidsbranschen är en relativt liten bransch och har en stor geografisk utspridning så 

valde vi att kontakta företag runt om i Sverige och hade därmed ingen geografisk 

avgränsning inom Sverige. Vi valde även att kontakta företag som endast driver e-

handel men även företag som både har försäljning via nätet men även försäljning i 
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butik, detta för att kunna kontakta fler potentiella företag. Viktigt att poängtera är att vi 

enbart fokuserade på de returer som uppstod vid försäljning via nätet. 

Vi valde att inkluderade företag som hade olika stora omsättningar och antal anställda, 

detta då vi fann det intressant att se om det fanns några skillnader i hur företagen 

hanterar sina returer beroende på hur stora företagen är. Vidare valde vi även att ta med 

sport-och fritidsföretag med olika erfarenhet inom e-handelsbranschen, detta då 

erfarenhet kan vara av betydelse då både respondenternas erfarenhet av branschen och 

hur länge företaget funnits inom branschen kan göra att respondenterna uppfattar 

marknaden och hur man ska agera gällande sin returhantering annorlunda.   

Utifrån de kriterier som ingick i vår urvalsprocess så kontaktade vi åtta företag inom 

sport -och fritidsbranschen som bedriver e-handelsbutiker, utav dessa åtta var det tre 

företag som deltog i studien. De åtta företagen som vi kontaktade var Intersport, Länna 

Sport, Stadium, XXL, Sportamore, Sport & Fritid Stockholm, Naturkompaniet och 

Engelsons. Bortfallen som vi fick kan ha påverkat studiens trovärdighet, genom att ha 

fått intervjuat fler företag så hade trovärdigheten i studien kunna ökat då fler fall skulle 

kunnat ha gett oss fler beskrivningar på hur de hanterar sina returer och därmed blivit 

mer underbyggt. Detta var dock svårt att genomföra då vi specificera vår studie på en 

specifik bransch och därmed hade vi ett fåtal potentiella företag att kontakta och vi 

arbetade inom en begränsad tidsram. I vårt fall anser vi att tre fallföretag är tillräckligt 

med tanke på vår studies omfattning och då vårt syfte är att utveckla ett praktiskt förslag 

åt e-handelsföretag.   

Tabell 1 visar de fallföretag som slutligen ingick i vår studie.  

 

Tabell 1. Fallföretagen i studien 

 

 

Företagen 
 

 

Verksamhet/ 

affärsidé 

 

 

Storlek/ 

omsättning 

 

 

Har 

företaget 

även fysiska 

butiker? 

 

 

Antal år i e-                                                  

handelsbranschen 

 

 

 

 

INTERSPORT 

En av Sveriges 

största 

sportskedjor. 

Erbjuder allt 

inom träning 

550 anställda 

4,1 miljarder 

i Sverige, 

2013 

Ja, 150  

butiker i 

Sverige 

2,5 år  

 

Sport & Fritid 

Stockholm 

 

Sportutrustning 

på nätet 

 

4 anställda 

3 miljoner, 

2013 

 

Nej 

 

10 år 
 

 

Länna Sport 

 

Sportkläder 

och utrustning 

med bästa 

kvalité 

 

54 anställda. 

134  miljoner, 

2013 

 

Ja, 1 butik 

 

10 år 
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Efter att forskningsdesignen är vald är nästa steg att välja forskningsmetod. En 

forskningsmetod används för att samla in data. Metoden kan vara enkäter, 

intervjuformulär eller observationer med mera (Bryman, 2011, s. 48). Vi har i vår studie 

valt att begränsa oss till telefonintervjuer som datainsamlingsmetod.  Vi ansåg att denna 

metod passar vår studie bäst då vi valde att kontakta företag som är geografiskt utsprida, 

vi kommer att berätta mer om vår forskningsmetod i avsnittet om 

datainsamlingsteknik.   

2.6 Val av respondenter 

I valet av respondenter var våra kriterier att respondenterna skulle ha det övergripande 

ansvaret för logistikhanteringen på företaget. Vi valde att höra av oss till dessa personer 

då vi ansåg att det var viktigt att respondenterna hade kunskap om vårt studieområde, 

eftersom detta minimerar risken till att få bristfällig information under intervjun. 

Tillvägagångssättet som vi hade för att få tag på respondenterna som vi sökte var via 

snöbollsurval. 

Snöbollsurval även kallat kedjeurval är en typ av bekvämlighetsurval. Denna typ av 

urval görs genom att forskaren först kontaktar ett antal människor för att sedan kunna 

använda sig av dem för att vidare kunna kontakta fler respondenter (Bryman, 2011, s. 

196). Vi gjorde detta genom att vi kontakta åtta olika företag via kundtjänst, där vi 

förklarade kort om vår uppsats och syftet med studien och att vi gärna ville få 

kontaktuppgifter till deras logistikansvarige. Efter det fick vi svar om vilka personer 

som vi vidare skulle kontakta, i vissa fall fick vi även ringa runt för att få tag på rätt 

person. Respondenterna som vi intervjuade hade följande titlar: Sport & Fritid 

Stockholm (Mikael Berglund VD), Intersport (Jonas Nygren logistik och 

distributionsansvarig) och Länna Sport (Mathias Bohman butikschef), alla ansvarar för 

företagens hantering av returer som sker via e-handeln. 

2.7 Val av datainsamlingsteknik 

För att undersöka hur de utvalda företagen i vår studie arbetade med sin returhantering 

och om de arbetade med RM valde vi att använda en kvalitativ metod. 

Insamlingen av data skedde med hjälp av telefonintervjuer. Vi valde att göra en 

semistrukturerad intervju då vi ansåg att det lämpade sig bäst för de svar vi ville få 

fram. I en semistrukturerad intervju har forskaren en intervjuguide som är grunden i vad 

för typ av frågor som ska ställas, men den som intervjuas har stor möjlighet att själv 

utforma sina svar på ur ett personligt perspektiv (Bryman, 2011, s. 415). Vi ville att de 

tillfrågade respondenterna skulle få utrymme att själva ge sin bild över hur 

returhanteringen såg ut på deras företag och inte påverka dem allt för mycket, även om 

vi hade vår intervjuguide att utgå ifrån. 

En fördel med att göra telefonintervjuer är kostnaden, det är billigare att göra en 

undersökning via telefon än att behöva resa till de platser där respondenterna befinner 

sig (Bryman, 2011, s. 432). Detta var den största anledningen till varför vi valde att 

använda oss av telefonintervjuer som datainsamlingsteknik, då det hade varit allt för 

höga kostnader för denna studie att resa runt och intervjua våra respondenter ansikte 

mot ansikte. En annan fördel med telefonintervjuer är att det ibland kan vara lättare att 

ställa känsliga frågor och lättare för respondenten att svara på de frågor han eller hon 

anser vara känsliga (Bryman, 2011, s. 432). 
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Genom att ha vår intervjuguide kände vi oss tryggare i vår roll som intervjuare då vi 

hade en begränsad erfarenhet av att intervjua människor sen tidigare. Eftersom vi ville 

få fram hur företagen jobbar med sin returhantering för att sedan kunna utveckla ett 

praktiskt förslag till företagen om hur de kan utveckla ett systematiskt RM-arbete, så 

utformade vi vår intervjuguide med hjälp av en operativ modell av Rogers, vilket 

kommer att förklaras mer ingående i utformningen av intervjuguide.  

Efter intervjuerna transkriberade vi dem och strök över det vi ansåg vara viktigast att ta 

med i vår analys.  

I vår analys började vi med att analysera företagens returhantering utifrån Rogers 

operativa modell. Vi gick igenom de sex olika delprocesser som modellen innehåller 

och analyserade företagens returhantering utifrån dessa teorier. Vi jämförde också 

företagens returhantering mot varandra och tog upp likheter respektive skillnader.  

I nästa steg analyserade vi företagen utifrån ett par strategiska aktiviteter som är centrala 

för RM, avoidance och gatekeeping. Med hjälp av det vi fått fram i vår empiri kunde vi 

analysera hur företagen arbetade med dessa aktiviteter i jämförelse med teorin. Vi 

analyserade företagens svagheter respektive styrkor på de punkter där de skiljde sig åt 

från teorin. Slutligen gjorde vi en sammanfattande analys av det vi ansåg var viktigast 

som vi fått fram i vår empiri. 

2.8 Utformning av intervjuguide 

Det avgörande i en intervjuguide är att frågorna skapar en möjlighet för forskaren att få 

en förståelse för hur den intervjuade upplever sin situation och att frågorna hjälper 

forskaren att få svar på det som undersöks (Bryman, 2011, s. 418). För att kunna 

utveckla ett praktiskt förslag åt de intervjuade företagen behövde vi få ut information 

om företagen utifrån Rogers modell ”The Operational Returns Management process”(se 

teorikapitel 3.4) Modellen består utav sex olika delprocesser som enligt Rogers är 

viktiga för att företag ska kunna jobba effektivt med sin returhantering och RM. De sex 

delprocesserna som frågorna i intervjuguiden bygger på är följande: hur företaget 

hanterar mottagandet av returförfrågningar, hur styrningen av returerna sker, vad som 

sker då returerna är på plats, positionering av returen, återbetalningen till kund och 

slutligen om företagen gör någon analys av returerna. Vi utformade våra frågor kring 

alla dessa sex delprocesser (se bilaga 2) för att kunna analysera vår datainsamling från 

företagen för att sedan kunna utveckla ett praktiskt förslag till de företagen som deltog i 

studien, om hur de kan utveckla ett systematiskt RM-arbete. 

Frågor ställdes av öppen karaktär, detta för att ge respondenterna möjlighet att utveckla 

sina tankar och svar kring hur deras hantering av returer går till. Detta gjorde vi för att 

vi ville få en djupgående beskrivning av företagens returhantering dessutom ville vi få 

fram vilka aktiviteter som företagen prioritera i sin returhantering. Efter att vi ställt 

frågorna tillhörande de sex olika delarna hade vi ett antal andra, öppna frågor som vi 

anpassade lite beroende på respondent och hur utförliga svar dem hade gett oss tidigare. 

Dessa frågor hade vi med för att få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer och få 

ett bredare perspektiv att använda till vår analys senare. Frågorna berörde bland annat 

vad respondenten ansåg var viktigast i returhanteringen och om företaget gjorde några 

kundundersökningar kring kundernas uppfattning om deras returhantering. Vidare 

ställde vi frågor angående målsättningen med returhanteringen och om de arbetade med 

att aktivt förebygga returer. Dessa frågor ställde vi för att bland annat kunna analyser 
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om företagen arbetar med sin returlogistik utifrån uppsatta mål. Vi lämnade också 

utrymme för att respondenterna skulle få ta upp något de själva ansåg var viktigt 

kopplat till returhanteringen i sitt företag som vi inte hade ställt frågor om. 

Som tidigare nämnt har inte RM prioriterats inom e-handelsföretag, vi utformade därför 

vår intervjuguide utifrån de processer och aktiviteter som ingår i ett effektivt RM -

arbete. Detta för att kunna se vilka aktiviteter som företagen inte arbetar med samt vilka 

de redan arbetar med och i så fall på vilket sätt de arbetar med dessa. Den RM teorin 

som vi använde oss av är främst från USA och därmed kan överföringen av teorin till 

svenska företag skilja sig åt, eftersom svenska företag och dess hantering av returer kan 

skilja sig från de utländska. Något som skulle kunna skilja sig åt är konsumenternas 

köpbeteende gällande att handla via nätet och returnera varor, vidare kan lagar gällande 

återbetalning och ångerrätt till kund påverka hur företagen hanterar sina returer vilket 

skiljer sig åt mellan olika länder. Vi utgår alltså från teori som främst är utvecklad för 

företag i USA för att se om vi kan utveckla och applicera ett RM -arbete inom svenska 

sport-och fritidsföretag.   

Innan vi började ställa våra frågor till respondenterna så återgav vi en kort inledning och 

tanke med vår studie, men vi valde att inte berätta att vi undersökte om de använde sig 

av RM då vi ansåg att det kunde finnas risk att respondenterna gav oss en felaktig bild 

av hur deras verkliga returhantering fungerade, eftersom många företag kan ha en 

uppfattning att de gör något men att det inte är kopplat till verklig fakta. Vi valde istället 

att berätta att vi undersökte deras returhantering och hur den processen såg ut, men 

nämnde alltså inte begreppet ”Returns Management” på förhand. 

2.9 Litteratursökning 

För denna rapport och undersökning har vi använt oss av ett flertal olika litteraturkällor, 

där de främsta källorna har varit vetenskapliga artiklar, böcker med inriktning på 

logistik och företagsekonomi, statistiska undersökningar med fokus på e-handel, 

avhandlingar och rapporter där andra har studerat returlogistik och RM. 

De vetenskapliga artiklarna har eftersökts i Umeå universitetsbiblioteks egen databas 

genom att använda bibliotekets sökfunktion. De sökord vi använt oss av är bland annat 

returns logistics, returns management, e-commerce, e-handel, avoidance, gatekeeping, 

reverse logistics, tillväxt. Orden har använts enskilt var för sig och i kombination med 

varandra och vi har valt att söka på orden både på engelska och svenska. 

Vi har även använt oss av sökmotorn Google för att få fram avhandlingar och andra 

rapporter som tidigare gjorts i ämnet returlogistik inom e-handeln.  Via Google kom vi 

in på DiVA, en hemsida där uppsatser och avhandlingar samlas och där hittade vi en 

avhandling av Klas Hjort som vi använt oss av i flera kapitel i denna studie.  I 

referenslistan i hans avhandling hittade vi ett par vetenskapliga artiklar som vi sedan 

sökte upp i Umeå universitetsbiblioteks sökmotor och använde oss av i vår rapport. 

För metodkapitlet i denna studie har vi utgått från boken Samhällsvetenskapliga 

metoder som är skriven av Alan Bryman.  Boken behandlar de angreppssätt vi valt 

och de metodologiska angreppssätt vi använt oss av. Den låg också till grund för vårt 

val av kvalitativ studie och hur vi skulle utforma vår intervjuguide på ett korrekt sätt. 
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2.10 Källkritik 

2.10.1 Kritik av primärkällor 

I denna studie har datainsamlingen kommit från primärkällor genom intervjuer. Vår 

uppgift som forskare och författare av denna studie har varit att värdera tillförlitligheten 

hos dessa källor. 

Något som är viktig att ta i beaktning är att respondenterna i studien är anställda på 

företag som arbetar inom sport- och fritidsbranschen i Sverige och kan ha haft motiv till 

att framställa sitt företags logistikhantering på ett annat sätt än hur det är i verkligheten, 

detta för att framstå sig bättre och mer konkurrenskraftig än vad de egentligen är. 

Respondenterna kan av flera olika skäl valt att inte delge oss information som på 

företaget anses vara sekretessbelagt gällande deras returhantering. Ett av skälen till att 

de inte gett oss all information är till exempel konkurrenssituationen som råder på 

marknaden, där det är lätt att kopiera vad en konkurrent gör. Vi har dock erbjudit alla 

respondenter och företag att vara anonyma men det valet har ingen respondent gjort. 

En annan aspekt är att respondenterna arbetar på företag av varierande storlek, vilket 

kan innebära att deras uppfattningar om marknaden skiljer sig åt. Intersport är ett av 

Sveriges största och mest välkända varumärke medan Sport & Fritid Stockholm är en 

liten webbutik med en omsättning på drygt 3 miljoner per år. Vi anser dock inte att det 

måste vara en nackdel att företagen är av olika storlekar utan tvärtom, då vi finner det 

intressant att jämföra företagen och därmed utforma ett praktiskt förslag om hur 

företagen kan utveckla ett systematiskt RM-arbete utifrån att ha studerat företag med 

olika förutsättningar i sin hantering av returer. 

2.10.2 Kritik av sekundärkällor 

Samtliga av de vetenskapliga artiklar vi använts oss av i denna studie har genomgått en 

granskning av peer-review för att säkerställa deras tillförlitlighet. När vi sökte efter 

vetenskapliga artiklar gjorde vi en avgränsning som enbart visade artiklar som var 

granskade enligt det sättet. 

Vi har använt oss av rapporter som sammanställts av några av de främsta företagen 

inom e-handelsbranschen, PostNord och svensk Digital Handel. Rapporterna har 

förutom dessa företag sammanställts av HUI Research som är en väletablerad 

organisation när det kommer till att göra undersökningar. Vi försökte i största möjliga 

utsträckning använda oss av oberoende organisationer. 

Till vår teoretiska referensram har vi främst använt teorier från Rogers om 

returhantering och RM. Dessa teorier har använts i många sammanhang inom 

returlogistik och är väl beprövade, trots att de har några år på nacken. Vi har använt oss 

av en avhandling från 2013 av Klas Hjort, som är forskare och professor inom 

returlogistik. 

För metodkapitlet har vi utgått från en tryckt bok skriven av Alan Bryman som är den 

litteratur som rekommenderas vid vårt lärosäte att använda vid vetenskaplig forskning. 
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2.11 Etik och samhälleliga aspekter 

En ökad e-handel kan leda till att allt fler företag satsar på e-handeln och mindre på 

vanliga fysiska butiker, detta medför att gamla jobb kan försvinna medan nya kan 

uppstå. Enkelheten i att handla via nätet påverkar även konsumtionens roll i samhället, 

då allt fler handlar mer vilket därmed leder till mindre sparade för konsumenterna och 

ökade miljögifter för samhället. Företagens hantering av returer påverkar samhället, ju 

fler returer ett företag har ju sämre är det för miljön. Alla returer påverkar samhället då 

transporter fram och tillbaks från företag och kund måste utföras. Därmed kan ett 

effektivit arbete med returlogistik och RM minska andelen returer och transporter vilket 

kan bidra till ett hållbart samhälle.  

Det finns fyra etiska principer som skall studeras i svensk forskning och dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

krav innebär att deltagaren ska vara informerad om vad studien ska undersöka, 

respondenten ska veta att det är frivilligt att medverka, informationen ska behandlas 

konfidentiellt och informationen som samlas in ska enbart användas till studiens syfte 

(Bryman, 2011, s. 131-132). 

När vi kontaktade våra potentiella respondenter informerade vi om vår studie och dess 

syfte, vidare berättade vi att undersökningen endast skulle användas för vår c-uppsats 

och att informationen inte skulle användas på annat sätt. Därefter informerade vi 

respondenterna om att studien var frivillig och att möjlighet att vara anonym fanns.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som ligger till grund för vår studie. 

Kapitlet går först igenom mer övergripande delar inom logistik för att skapa en 

förståelse för returlogistik och fortsätter sedan med att gå djupare in i vårt 

fördjupningsområde, RM. Vi kommer att redogöra för de olika aktiviteterna inom RM 

samt förklara den operativa modellen som vi syftar till att använda oss av för att ta fram 

ett förslag för hur e-handelsföretag kan utveckla ett mer systematiskt RM-arbete. Den 

operativa modellen bygger på en strategisk modell som innehåller företagens mål och 

strategier, vilken vi också kommer att förklara i detta kapitel.  

3.1 Försörjningskedjan (Supply Chain Management) 

Styrning av försörjningkedjan, eller Supply Chain Management som det heter på 

engelska, definieras av  Croxton et al (2001) som ”the integration of key business 

processes from end user through original suppliers that provides products, services, and 

information that add value for customers and other stakeholders” (Croxton et al, 2001, 

s. 13). Detta skulle kunna översättas som en integration av viktiga processer i ett 

företag, från slutkund genom råvaruleverantör och andra leverantörer där leverantörerna 

ska skapa mervärde för kunden via att erbjuda tjänster, produkter och information som 

är viktig för kunden. 

Enligt Croxton et al (2001, s.14) består försörjningskedjan av åtta olika nyckelprocesser 

och dessa processer är Customer Relationship Management, Customer Service 

Management, Demand Management, Order Fullfillment, Manufacturing Flow 

Management, Product Development and Commercialization och Returns Management. 

Det är först det senaste årtiondet som ordet ”Management” lagts till bakom de olika 

processerna då det inte är något som uppmärksammats tidigare.  För denna studie är det 

som tidigare nämnt den sista processen i försörjningskedjan som en fördjupning 

kommer att göras i, RM. För att styrningen av flödet ska fungera är det viktigt att alla 

delar är integrerade i varandra och att varje funktion arbetar för att hela tiden förbättras 

och nå sin maximala prestationsnivå (Croxton et al, 2001). 

3.2 Returns Management (RM) 

Returns Management kräver planering och ett effektivt genomförande då det finns 

många aktiviteter inom RM, exempelvis avoidance och gatekeeping, som är kritiska för 

företaget att genomföra (Rogers et al., 2002, s.1-5). Med kritiska menar både Rogers 

och Hjort att aktiviteterna kräver mycket tid, både att utveckla målen och 

tillvägagångssätten för de olika aktiviteterna och sen själva implementeringen av dem 

(Hjort, 2013, s.10).   

Rogers definierar RM på följande sätt: 

” Returns management is that part of supply chain management that includes returns, 

reverse logistic, gatekeeping and avoidance.” (Rogers et al., 2002, s.5) 

RM består av både en strategisk och en operativ process, där den strategiska processen 

syftar till att sätta upp mål och rutiner för hur företaget ska hantera sin returlogistik. Den 

operativa processen utformas utefter de mål och rutiner som fastställts i den strategiska 
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och i den ska alla aktiviteter som företaget måste göra för att kunna uppnå sina mål med 

returhanteringen ingå. Vilka som ska arbeta med RM inom företaget beror enligt Rogers 

på organisationens storlek men bör ledas av chefer från flera olika funktioner; marknad, 

finans, produktion, logistik och distribution. RM-teamet kan också bestå av människor 

utanför företaget, exempelvis leverantörer eller representanter från tredjepartslogistiker 

(om företaget använder sig av sådana) (Rogers et al, 2002, s. 5). Teamets främsta ansvar 

är dels att utveckla målen i den strategiska processen samt att ha koll på den dagliga 

verksamheten och aktiviteterna i den operativa processen (Rogers et al, 2002, s. 6). 

Vi har redan gjort en kort beskrivning av de olika aktiviteterna som ingår i RM i det 

inledande kapitlet men nedan kommer vi att gå in på var och en av dem mer djupgående 

för att skapa en förståelse för RM -strategin och vilka olika aktiviteter som ingår i den. 

Vidare beskriver vi även den strategiska och den operativa som ingår i RM. 

 

3.2.1 Returns 

I det inledande kapitlet definieras de fem olika typerna av returer som finns, enligt 

Rogers. Dessa är marknadsföringsmässiga returer, returer av tillgångar, återkallade 

produkter, miljömässiga returer och konsumentreturer (Rogers et al, 2002, s. 3-4).  

Denna studie fokuserar på konsumentreturer från konsumenter som gjort köp från e-

handelsbutiker. Returerna uppstår då en konsument väljer att returnera en vara på grund 

av att den av någon orsak inte uppfyller eller motsvarar konsumentens förväntningar. 

När ett företag ska utveckla ett systematiskt arbete för RM måste de ta hänsyn till varje 

enskild typ av retur som finns och utveckla ett system som är anpassat till var och en av 

de olika returerna. Hanteringen av konsumentreturer kan ha en långvarig påverkan på 

hur företaget uppfattas på marknaden och av övriga konsumenter. Exempelvis om en 

kund är missnöjd med hur ett företag skött returhanteringen av sprider detta vidare på 

sociala medier och till sin omgivning så kan det leda till ett negativt rykte för företaget 

och leda till att färre konsumenter väljer att handla hos dem. Det handlar även om att 

finna det mest kostnadseffektiva sättet att hantera de olika typerna av returer på (Rogers 

et al, 2002, s.4).  

3.2.2 Reverse logistic 

Reverse logistic uppstår då den returnerade produkten inte hamnar åter till försäljning 

igen utan skickas vidare för ett annat ändamål. Detta görs för att skapa ett nytt värde hos 

produkten eller för att sända den till avfallshanteringen. Andra ändamål för den 

returnerade varan kan exempelvis vara att den reproduceras eller repareras. Reverse 

logistics kan också innehålla aktiviteter som potentiella återvinningsprogram för den 

returnerade produkten, mottagande av föråldrade produkter, program för farligt material 

samt en avdelning för återvinning (Rogers et al, 2002, s. 4). Reverse logistics kan vara 

svårt att förstå då det ibland inte existerar överhuvudtaget, det vill säga i de fall då den 

returnerade varan läggs ut till försäljning igen och alltså inte behöver styras i motsatt 

flöde tillbaka till en leverantör eller dylikt. För företag inom e-handelsbranchen som 

säljer B2C är Reverse logistics alltså inte speciellt vanligt, då de flesta returer går att 

lägga ut till försäljning igen. Om det däremot uppstår ett fall där en retur av någon 

anledning inte kan läggas ut till försäljning igen handlar det om att snabbt bestämma ett 

nytt ändamål för produkten och där kan teorin om Reverse Logistics användas.  

Reverse logistic definieras på följande sätt: 
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“The process of planning, implementing, and controlling the efficient, cost effective 

flow of raw materials, in-process inventory, finished goods and related information 

from the point of consumption to the point of origin for the purpose of recapturing value 

or proper disposal.”(Rogers and Tibben-Lembke 1999, s. 2) 

3.2.3 Gatekeeping 

Gatekeeping innebär att fatta beslut om vilka varor som får gå igenom returflödet, detta 

för att begränsa antalet returer (Rogers et al., 2002, s. 5). Gatekeeping är en 

säkerhetskontroll av både returförfrågan men även av den redan returnerade produkten. 

Utan denna säkerhetskontroll av returförfrågan skulle alla returer släppas in i systemet 

vilket skulle leda till förlorade intäkter för företaget. Undantagsfallet är de e-

handelsföretag som även innehar fysiska butiker och erbjuder kunden att returnera i 

butikerna, där butikspersonalen kan starta gatekeepingprocessen direkt i butiken och 

avgöra om returen ska godkännas eller inte. Ett misslyckande i gatekeepingprocessen 

kan leda till att företaget blir oeniga med deras leverantörer och därmed kan företaget 

förlora försäljningsintäkter. Det kan även leda till en ökning av kostnader för företaget 

då returer som inte borde accepteras kommer in i systemet ändå. En lyckad gatekeeping 

kan däremot eliminera onödiga kostnader för företaget då inte alla returer släpps in i 

retursystemet och företaget inte behöver ägna onödig tid åt att hantera dem (Rogers et 

al., 2002, s. 10). 

För att företag ska kunna använda sig av ett effektivt gatekeepingsystem behöver 

företagen oftast samarbeta med andra delar av försörjningskedjan så som Customer 

Relationship Management (CRM) och Supplier Relationship Management (SRM) 

(Rogers et al., 2002, s. 10). Customer Relationship Management är en strategi som alltid 

strävar efter att förbättra relationen med sina kunder och Supplier Relationship 

Management är en strategi för hur relationen mellan leverantörer och företaget 

utvecklas och underhålls (Rogers et al., 2002, s. 2). 

Gatekeeping är i dagsläget främst utvecklat för B2B-företag, där sammanställda 

transporter hanteras och inte för den enskilda konsumenten (Rogers et al., 2002, s. 14). 

De svenska e-handelsföretagen skickar i de flesta fall med en förbetald retursedel i den 

utgående leveransen vilket innebär att kunderna själva kan avgöra om de får returnera 

en vara eller inte.  Detta leder till att gatekeepingprocessen inte kan starta förrän varorna 

når företagets returhanteringscentral, vilket ofta är i lagret där varorna en gång har blivit 

avlämnade. Följaktligen accepterar företaget alla returförfrågningar och returerna blir 

behandlade på samma sätt, trots att orsaken till varför konsumenterna har valt att 

returnera kan skilja sig åt. Fördelningarna av de olika returerna sker istället efter 

gatekeepingprocessen (Hjort, 2013, s. 30).  

Gatekeepingprocessen kan beskrivas enligt figuren nedan. Figuren visar hur returen bör 

guidas till den plats som stämmer bäst överens med den returnerade produktens 

egenskaper. Pilen som pekar nedåt visar att returen ska sändas till återvinning då den 

inte accepteras vidare i uppåt flödet. Den pil som är böjd och pekar uppåt ska vägleda 

returen till det normala produktflödet efter att den har blivit granskad. Pilen som pekar 

till vänster innebär att returförfrågan har blivit godkänd och därmed behövs mer arbeta 

kring returen (Hjort, 2013, s.30-31). För att e-handelsföretag ska kunna använda 

gatekeeping behöver de använda sig av en decentraliserad returhantering eller ett 

informationssystem som är webbaserat (Hjort, 2013, s.31). 
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                    Figur 3.  Gatekeepingaktiviteter. (Hjort, 2013, s. 30) 

3.2.4 Avoidance 

Genom att implementera avoidance kan företaget arbeta proaktivt med att minska 

returförfrågningarna. Ett exempel på avoidance kan vara att förbättra varornas kvalité, 

genom att ställa krav på leverantören av de varor företaget säljer och att vara noggranna 

vid valet av sitt sortimentsutbud. Genom att förbättra varans kvalité minskas antalet 

returer som skickas tillbaka på grund av att varan går sönder då kvalitén är för dålig. Ett 

annat sätt att arbeta med avoidance är att informera konsumenterna om varan genom att 

ha tydliga produktbeskrivningar och bilder på sin hemsida (Rogers et al., 2002, s. 9).  

Tydliga produktbeskrivningar hjälper konsumenterna att hitta en lämplig produkt som 

passar konsumenten i både storlek, färg och passform. Ju utförligare beskrivningar som 

återfinns på hemsidan desto mindre risk är det att konsumenterna hör av sig med frågor 

angående produkterna, vilket kan vara tidsödande för företaget. Eftersom avoidance 

utvecklas för att minimera returer skapar detta en effektivitet i försörjningskedjan 

genom att undvika returer. Det finns flera olika sätt att arbeta med avoidance och detta 

bör anpassas efter vilken bransch företaget är verksamt i och vilka produkter företaget 

säljer. Nedan beskrivs tre exempel på hur företag kan arbeta med avoidance på olika 

sätt;  

Det första företaget jobbar med avoidance på så sätt att de kontaktar deras nya kunder 

om de har beställt en stor order, detta för att försäkra sig om att det inte blivit något fel 

av kunden och att det som kunden har beställt verkligen var tänkt. Detta är ett relativt 

enkelt tillvägagångssätt för att försäkra sig om att det blivit rätt men kräver att företaget 

har tid att hålla koll på vilka beställningar som görs. Det andra företaget arbetar med att 

undvika returer genom att samordna returer och produktutveckling för att lära sig från 

tidigare misstag och därmed kunna förhindra att det ska uppstå igen. Det tredje företaget 

har arbetat med att utveckla storleksguider för deras varor (de säljer kläder och skor) 

tillsammans med leverantörerna av varorna. Detta gör att konsumenterna kan köpa rätt 

storlek direkt genom att använda storleksguiden och därmed minskar risken att de 

behöver returnera något (Rogers et al., 2002, s. 9). Det sista exemplet används av många 
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e-handelsföretag idag, inte minst inom sport- och fritidsbranschen där storlekarna på 

skor och annan utrustning kan skilja sig åt beroende på varumärke.  

Trots att företagen vill undvika att returer uppstår så är det något paradoxala att det är 

just returvillkoren som kan vara den avgörande faktorn till att kunden fattar ett 

köpbeslut (Hjort, 2013, s. 32). Genom att företagen erbjuder kunderna bra returvillkor 

kan det leda till att kunderna väljer att handla av företaget igen och på så sätt får 

företaget en ökad kundlojalitet. Enligt Mollenkopf et al (2007a, s.220-221) så kan en 

god kundlojalitet vara minst lika viktigt som att ha en nöjd kund. Detta då lojala kunder 

känner till företagets produkter och lär sig hur dess produkter är utformade och hur de 

passar. Detta kan i sin tur bidra till minskade returer då konsumenten har blivit bekant 

med företagets produkter.   

För att företagen ska uppnå en bra avoidance och därmed minska antalet 

returförfrågningar bör företaget samarbeta med både leverantörerna och konsumenterna, 

då konsumentreturer är beroende av konsumenternas köpbeteende men även produktens 

egenskaper (Hjort, 2013, s.32). 

3.3 Den strategiska och den operativa processen 

Som vi tagit upp i inledningen av detta kapitel består RM enligt Rogers av både en 

strategisk och en operativ process och dessa utgörs av två olika modeller, en för 

respektive process. Den strategiska processens huvudsakliga uppgift är att utforma en 

modell med de mål och rutiner företaget satt upp för hanteringen av sin returlogistik 

som sedan ligger till grund för den operativa modellens utformning. Den operativa 

modellen ska alltså förverkliga de mål och rutiner som fastsällts i den strategiska 

modellen och vara en guide för hur företagen ska arbeta systematiskt med sin operativa 

returhantering, den dagliga verksamheten (Rogers et al, 2002, s. 6).  

Den operativa modellen kommer att ligga till grund för hur vi kommer att gå tillväga 

när vi utvecklar vårt praktiska exempel som syftar till att ge ett förslag på hur 

fallföretagen i denna studie kan arbeta systematiskt med RM. Vi kommer även att 

implementera de strategiska aspekterna vi anser vara viktiga för e-handelsföretag, så 

som gatekeeping och avodiance.  
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3.4 The Strategic Returns Management Process 

Den strategiska modellen av sex olika delprocesser, där varje del innehåller ett antal 

olika aktiviteter:  

 

 

Figur 4. Den strategiska Returns Management-processen (Rogers et al, 2002, s. 6-7) 

 

För denna studie kommer vi att fokusera på kolumnen i mitten, där de sex olika 

delprocesserna presenteras. En utförlig förklaring till varje delprocess kopplat till teorier 

följer nedan.  

Den första delprocessen är Determine Returns Management Goals and strategy 

(Rogers et al, 2002, s. 6).  För att lyckas med sin returhantering behöver företagen sätta 

upp vilka mål man har inom organisationen och med hjälp av vilka strategier man ska 

nå målen. Genom att ha övergripande mål för hela verksamheten kan företaget anpassa 

sina processer och strategier för att uppnå sina mål, öka sin lönsamhet och stärka sitt 

varumärke (Rogers et al, 2002, s. 7). Exempelvis kan returvillkoren på företaget vara ett 

sätt att skapa en ökad kundlojalitet genom att se till att villkoren är anpassade för att 

minska kundens risk. Om kunden vet att den har möjlighet att returnera en vara han 

eller hon beställt som på något sätt inte uppfyller förväntningarna är det större chans att 

kunden beställer produkten i första hand. Detta är inte minst viktigt för den bransch vi 

valt att fokusera denna studie på, sport- och fritidsbranschen. Där behöver kunderna i 
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förväg veta returvillkoren då det finns risk att exempelvis fotbollsskorna eller 

löparjackan de beställer inte passar och måste returneras. 

Develop Return Avoidance, Gatekeeping and Disposition Gudielines är den andra 

delprocessen i den strategiska modellen (Rogers et al, 2002, s. 8). Här handlar det om 

att fastställa de olika typer av returer som företaget kan komma att möta och att 

bestämma hur dessa returer ska hanteras. Genom att använda sig av avoidance och 

gatekeeping för att reducera antalet returer kan företagen också minska sina totala 

kostnader för returhanteringen (Rogers et al, 2002, s. 8). Dispositon Gudielines kan 

översättas till positioneringsstrategier och genom att ha tydliga sådana kan den 

returnerade varan snabbt hanteras och sändas tillbaka till rätt avdelning.  

Den tredje delprocessen är Develop Returns Network and Flow Options. Den handlar 

om att företaget måste bestämma vilka personer och tjänster som ska ingå i 

returhanteringen och om någon del i hanteringen kommer att behöva outsourcas, det vill 

säga att låta någon tredje part ta hand om någon del av returen (Rogers et al, 2002, s. 

11). Här fastställs också vilka transportmetoder som är mest lämpliga när returerna ska 

skickas tillbaka. Det är viktigt att företagen har i åtanke att hanteringen måste 

differentieras för att kunna tillämpas på flera olika typer av returer (Rogers et al, 2002, 

s. 11). 

Det fjärde steget är Develop Credit Rules. Företaget måste fastställa villkoren för 

återbetalning och även hur returnerade varor ska värderas (Rogers et al, 2002, s. 11). 

Värderingen är till för vidare försäljning av varorna och bestäms utifrån varans 

befintliga skick när den har returnerats, om den är i nyskick eller använd. 

Den femte delprocessen innebär att hitta andra alternativa marknader för den 

returnerade varan, Determine Secondary Markets (Rogers et al, 2002, s. 11). 

Alternativa marknader kan exempelvis vara företag som är inriktade på just 

andrahandsvaror, det vill säga begagnade varor. Ett annat alternativ kan vara att sälja 

den till e-handelsföretag som bedriver auktioner på nätet. 

Den sjätte och sista delprocessen i den strategiska returprocessen är Develop 

Framework of Metrics. Det handlar om att företaget ska sätta upp en struktur för hur 

nyckeltal ska följas upp (Rogers et al, 2002, s. 12). Exempel på nyckeltal som bör 

uppmärksammas i denna process är returandel och den finansiella effekten till följd av 

returerna. Genom att arbeta effektivt med nyckeltalen kan företagen spåra vilka 

kostnader som uppstår till följd av returhanteringen och på så sätt bli mer effektiva i sitt 

arbete att undvika dem och minska kostnaderna för returerna (Rogers et al, 2002, s. 12). 

Ser man på sport- och fritidsbranschen där returflödet troligen är ganska högt skulle det 

kunna vara ett effektivt sätt att spåra olika typer av returers uppkomst. 

Genom att använda sig av denna modell går alltså det att utveckla en operativ modell 

för hur returhanteringen ska göras operativt för att uppnå de uppsatta målen. Hur en 

operativ modell ska byggas upp förklaras i nästa avsnitt. 

3.5 The Operational Returns Management Process  

För att kunna förverkliga de mål som satts upp i den strategiska processen behöver 

företagen använda sig av en operativ modell för att ta fram olika aktiviteter för hur det 

ska gå till att avspegla strategin och uppnå målen. Den operativa processen kallas för 

The Operational Returns Management Process och består precis som den strategiska 
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modellen av sex olika steg (Rogers et al, 2002, s. 13). För denna studie är det relevant 

att fokusera på den mittersta kolumnen, Operational Sub-processes, alltså de sex olika 

delprocesserna. Det är den operativa processen som beskriver hur företagen arbetar 

operativt med sin returhantering, det vill säga hur hanteringen går till.  

 

 

Figur 5. Den operativa Returns Management processen (Rogers et al, 2002, s. 13) 

Det första steget i den operativa processen är Receive Return Request. Denna 

delprocess startar när företaget mottar en returförfrågan från kunden (Rogers et al, 2002, 

s. 13). Ibland kommer förfrågan direkt från kunden eller från kunden men via 

kundtjänst. Kundtjänsten agerar då gatekeeper och ser till att de riktlinjer som tagits 

fram i den strategiska modellen för returhanteringen tillämpas på rätt sätt. De flesta e-

handelsföretag har utvecklat sin returprocess så att kunderna kan anmäla sin 

returförfrågan direkt via företagets hemsida, över telefon eller genom att skicka ett mail 

(Rogers et al, 2002, s. 14). Blir returförfrågan godkänd är nästa steg i processen att 

bestämma när och hur varan ska returneras. 

Determine Routing är delprocess nummer två och innebär att fastställa styrningen av 

returen, det vill säga vart den returnerade varan ska hamna (Rogers et al, 2002, s. 14). 

Ibland har företagen flera olika distributionscenter och därför är det viktigt att från 

början ha bestämt vart den returnerade varan ska skickas. I de flesta fall finns det en 

retursedel medskickad till varan men om den saknas är det kundservice som står för 

hanteringen. Det är viktigt att varan styrs tillbaka till det distributionscenter där det 

finns resurser för att kunna hantera den (Rogers et al, 2002, s. 14). 
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I den tredje delprocessen anländer den returnerade varan till returcentret, processen 

kallas för Recieve Returns. Förutsatt att den returnerade varan har kommit till rätt plats 

och avdelning ska den så fort som möjligt inspekteras och godkännas (Rogers et al, 

2002, s.14). Skulle den ha hamnat på fel plats skickas den först till rätt plats innan den 

inspekteras och skulle inspektionen inte godkännas kommer inte heller returen att bli 

godkänd. Det är viktigt att dem som arbetar med att motta returer för statistik över 

orsaken till returen då dessa siffror kan vara viktiga i arbetet med att undvika returer 

(Rogers et al, 2002, s. 14). 

Det fjärde steget i den operativa processen är att välja positionering för varje enskild 

vara, Select Disposition. Det är även här utformningen i den strategiska modellen som 

bör bestämma hur positioneringen i den operativa modellen ska implementeras (Rogers 

et al, 2002, s. 14). Det finns flera olika alternativ att positionera en returnerad vara på. 

När det gäller konsumentreturer är det vanligaste att den går tillbaka till försäljning, 

men är den i för dåligt skick för att säljas till fullpris kan den antingen bli återvunnen, 

skänkas till välgörande ändamål eller säljas på en andrahandsmarknad. Det viktiga i 

denna delprocess är att det går snabbt att bestämma varans positionering för att kunna 

upprätthålla en bra returhanteringsprocess (Rogers et al, 2002, s.15). Detta går att 

applicera på sport- och fritidsbranschen där snabbhet kan vara en viktig faktor då varor 

hela tiden ersätts med nya, bättre versioner. 

Den femte delprocessen sker när returen blivit behandlad och godkänd. Då är det dags 

att kreditera kunden, Credit Customer.  Återbetalningen ska ske i riktlinje med de 

regler och villkor som utformats i den strategiska modellen och det är viktigt att 

uppmärksamma om exempelvis vissa rabatter har getts vid köpet eller andra, speciella 

villkor unikt för just det returnerade varan (Rogers et al, 2002, s. 15). 

Det sjätte och sista steget är Analyze Returns and Measure Performance och handlar 

om att analysera hur returhanteringen har gått till och analysera företagets prestation i 

förhållande till returhanteringen. Det är viktigt att ta tillvara på den information som 

framkommit under returhanteringen för att kunna förbättra hela returprocessen och 

kunna ta fram relevanta nyckeltal och samla statistik. Genom att dokumentera hur 

hanteringen behandlats och vilka förbättringar som bör göras kan företaget utforma mål 

för att nå dessa förbättringar. Målen bör vara strukturerade med den strategiska 

modellen i åtanke och förmedlas till alla berörda parter i returhanteringsprocessen samt 

övriga funktioner på företaget som kan arbeta för att nå målen (Rogers et al, 2002, s. 

16). 

De teorier som förklarats och diskuterats ovan ingår i vår teoretiska referensram. I vår 

analys (kapitel 5) kommer vi att analysera företagen i studien utifrån dessa teorier och 

främst utifrån Rogers operativa modell och de olika delprocesser som ingår i den. 
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4. Empiri  

I detta kapitel kommer vi att presentera resultaten av de genomförda intervjuerna vi 

gjort med våra tre fallföretag vid tre olika tillfällen. Varje fallföretags resultat 

presenteras enskilt och resultatet från intervjuerna bygger på vår intervjuguide som 

syftar till att skapa en förståelse för respektive fallföretags operativa returhantering.  

4.1 Resultat 

4.1.1 Sport & Fritid Stockholm - “Det viktigaste är återkopplingen till kund och att 

kunden känner sig nöjd i slutändan” 

Telefonintervjun med Mikael Berglund, VD på Sport & Fritid Stockholm ägde rum 

onsdagen den 6 maj kl 14:30-14:50.  

Sport & Fritid Stockholm säljer produkter inom sport, fritid och träning och startade sin 

e-handelsbutik för drygt 10 år sedan, år 2005. De säljer produkter till både 

privatpersoner och företag i Sverige. All försäljning sker genom deras e-handelsbutik 

men kunder har även möjlighet att komma till deras showroom i Stockholm för att titta 

på produkterna. Ägaren och grundaren av Sport & Fritid Stockholm är Mikael 

Berglund. (Sport & Fritid Stockholm, 2015)  

När vi frågar Mikael om hur de hanterar sina inkommande returförfrågningar så berättar 

han att detta sker främst via mail. Kunden skickar mail direkt till företaget. Hanteringen 

och rutinerna som företaget har av de inkommande returförfrågningarna hanteras på 

olika sätt beroende på vilken typ av retur det är, ifall det är en reklamation eller någon 

som helt enkelt har ångrat sitt köp. Mikael berättar att kunden alltså först måste kontakta 

dem för att de i sin tur ska kunna ta ett beslut kring vilken insats som de måste kontakta, 

detta för att returen ska hamna rätt. 

Mikael berättar att returerna skickas till företaget som ligger i Stockholm, det är även 

där de har sitt lager. De gör skillnad mellan reklamation och vanlig retur. I fall det är en 

reklamation så kopplar de direkt in den som de är återförsäljare åt. Detta då varan i de 

flesta fall har skickats direkt från deras lager vid beställning och det är även dit den ska 

vid en reklamation. De vanliga returerna skickas oftast tillbaka till företaget och deras 

lager berättar Mikael. 

Företaget har flera olika distributioncenter, då företaget är ett litet företag så är deras 

lager i Stockholm relativt litet, om det då är större träningsmaskiner som ska skickas 

tillbaka så går dem oftast direkt från den återförsäljaren som säljer just den maskinen, 

Mikael berättar då att de endast fungerar som en mellanhand. De har tio olika 

distributionscenter i Sverige och vissa i Norden. 

De rutiner som företaget har kring hanteringen av en anländ retur är att de först alltid 

kontrollerar den, oavsett om det är en reklamation eller en vanlig retur, typ ett byte. 

Rutin är att de alltid kontrollerar att varan är i gott skick och därefter avgör de vad som 

ska göras med den, alltså om de kan säljas vidare eller om den måste skickas vidare. 

När vi frågar om de för någon statistik över vad som orsakade returen så berättar Mikael 

att de inte gör det, detta då de anser att det inte behövs då de har så få returer. Han 

berättar att returerna endast är 1 %  av deras totala ordrar. 
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När vi ställer frågan om vart den returnerade varan hamnar när den blivit godkänd, så 

berättar Mikael att det finns olika alternativ. Den kan läggas ut till försäljning igen om 

inte orginalemballaget är skadat. Varan kan även läggas ut till försäljning igen men till 

ett billigare pris eller om det är en träningsmaskin så kan de ibland sälja den som en 

”monterad maskin” till någon. Mikael berättar att de även kan ta upp den returnerade 

varan till deras showroom för att använda den som visningsexemplar. 

När vi ställde frågan om hur återbetalningsvillkoren till kund fungerar berättar Mikael 

att kunden generellt alltid får tillbaka hela det värde som den har betalat. Dock får 

kunden själv stå för returkostnaden för frakten tillbaka om det är så att kunden ångrar 

sitt köp. Detta kan antigen kunden göra själv via posten eller så kan företaget skicka en 

returfraktsedel till kunden, denna extra kostnad får då kunden stå för. “För övrigt får 

kunden full återbetalning”. 

Sport & Fritid för inte någon statistik över deras returer men de följer upp 

returhanteringen då de vill se till att allt har gått rätt till och att kunden har blivit nöjd. 

När vi ställde frågan om hur de har tänkt när de utformat hanteringen av deras returer 

och vad som avgör hur de hanterar dem, berättar Mikael att det är mängden returer som 

är det avgörande. Han förklarar att ifall de haft 200 returer om året så hade de kanske 

byggt upp en annan rutin, men nu när det är så pass få returer känner de att de inte 

behöver göra så mycket åt det. Sport & Fritid anser att det viktigaste i returhanteringen 

är att det ska gå snabbt och själva återkopplingen till kund. “Det viktigaste är 

återkopplingen till kund och att kunden känner sig nöjd i slutändan”. 

Sport & Fritid gör inga kundundersökningar om deras returer i dagsläget. 

Till sist frågar vi om han är nöjd med andelen returer som Sport & Fritid har och om de 

har några speciella målsättningar med sina returer. Mikael berättar ”På ett sätt skulle 

man ju vilja ha noll returer, precis som man vill ha noll kreditförluster. Samtidigt finns 

det ju andra branscher, typ klädbranschen, där man kan beställa hem 20 plagg och 

skicka tillbaka 18, så att bli av med returer är nog svårt”. Vidare berättar Mikael att 

deras mål är att det inte ska bli fler returer, men att de i dagsläget känner att de inte kan 

påverka returerna som det är just nu.  
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4.1.2 INTERSPORT Sverige AB - “Det är en stor utmaning för oss att försöka få 

koll på hur det fungerar” 

Telefonintervjun med Jonas Nygren skedde den 7 maj kl 15.00-15.30. Jonas är logistik- 

och distributionsansvarig på Intersport och jobbar på företagets huvudkontor i Mölndal, 

Göteborg.  

Intersport är troligen ett av Sveriges mest välkända varumärken och har över 150 

butiker runt om i landet. Företaget har 54 år erfarenhet av sport och träning och är en av 

de ledande sportkedjorna i Norden. Intersport.se, deras e-handelsbutik, startades 2012 

och är alltså en relativt ny satsning av företaget. Sortimentet i e-handelsbutiken skiljer 

sig inte från sortimentet i butikerna utan allt som går att köpa i butikerna går att klicka 

direkt hem från nätet också, oavsett om det är en löparsko eller ett pingisbord. Vår 

intervju med Jonas är fokuserad på Intersport e-handelsverksamhet. 

Vi börjar intervjun med att fråga om hur inkommande returförfrågningar från kunder tas 

emot, och Jonas säger att returförfrågningarna kommer in antingen till företagets 

kundtjänst eller direkt till butikerna. “Kunden har fri returrätt i våra butiker och kan 

lämna tillbaka en vara som är köpt på nätet i vilken Intersportbutik som helst”. Om 

kunden vill skicka tillbaka varan istället för att returnera till en butik måste han eller hon 

kontakta kundtjänst först.  

Vi diskuterar rutinerna kring de inkommande returerna och det vanligaste är att om 

kunden returnerar en vara i butik så tar den butiken in varan i sitt sortiment och säljer 

den vidare. Om det skulle vara så att butiken inte har just den varan i sitt 

sortimentsutbud eller av någon annan anledning inte har möjlighet att ta in den så 

skickar butiken i sin tur tillbaka varan till Intersports lager. Väljer kunden att skicka 

tillbaka sin retur måste kundtjänst först kontaktas för att de ska kunna skicka ut 

frakthandlingar till kunden.  

Jonas har ingen siffra på hur stor andel returer Intersport har då det är svårt att mäta när 

kunderna har möjlighet att returnera varor köpta på nätet både i butik eller skicka 

tillbaka. “Vi har ingen statistik på det just nu, men jobbar på att utveckla ett sätt att 

mäta det på”, säger Jonas. Vidare säger han att i dagsläget vet de att ungefär hälften av 

returerna som är köpta på nätet returneras i butik och hälften skickas tillbaka.  

På frågan om Intersport kontrollerar de returer som kommer in säger Jonas att de kör 

den “vanliga” kollen, det vill säga att varan är i ett okej skick för att kunna säljas igen. 

“Är den inte okej får vi ju ta en diskussion med kunden men det händer väldigt sällan”. 

Intersport har överlag väldigt få problem med att returnerade varor är i dåligt skick, det 

är oftast en reklamation som gör att varan kommer tillbaka i ett sämre skick.  

Det förs ingen statistik över orsaken till varför kunden har valt att göra returen. På 

fraktsedeln behöver kunderna inte ange orsaken till varför returen skett, men Jonas 

menar att det oftast beror på att storleken är fel eller att färgen på produkten inte var vad 

man väntat sig från början. “Vi har inte märkt av så mycket att en kund beställer samma 

sko i flera storlekar bara för att vara på säkra sidan, sådana returer har vi bara ett 

fåtal gånger per år”, säger Jonas. Fördelen med att Intersport har många butiker är att 

en kund oftast har möjlighet att gå in och prova varan innan köpet genomförs, vilket gör 

att de flesta har koll på sin storlek. “Jag har alltid 44 i Adidasskor”, säger Jonas, och 

“de flesta kunderna vet vilken storlek de har i ett visst märke och det gör att det blir 

mindre fel när beställningarna görs via nätet”.  
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När en retur blivit godkänd läggs den oftast ut till försäljning igen, “man har ju bedömt 

att det är en vara som är i oanvändbart skick och därmed går att sälja till fullpris 

igen”, säger Jonas. Skulle det vara en reklamation kommer returen först tillbaka till 

Intersport som sedan skickar den vidare till leverantören eller dylikt.  

På frågan om återbetalningsvillkoren till kund när returen genomförts berättar Jonas att 

deras hemsida är uppbyggd genom Klarna Checkout, vilket innebär att det är Klarna 

som har hand om återbetalningen. “När vi betalat Klarna och returen har godkänts har 

kunden ofta pengarna inom 1-2 bankdagar”, menar Jonas.  

Vi frågar om det är kunden som står för returkostnaden eller Intersport och Jonas 

förklarar att om kunden returnerar i butik så är det ju frakfritt, men om kunden väljer att 

skicka tillbaka och värdet på ordern understiger 500 kr så tillkommer en returavgift. 

Överstiger ordervärdet 500 kr är det däremot fraktfritt. “Vi har valt att göra så, om 

kunden inte vill eller kan returnera i butik och har köpt en reavara för 49 kr, ja då får 

han också betala en liten slant för att skicka tillbaka den till oss. Alternativet att 

returnera gratis i butik finns ju alltid”.  

Vi pratar om uppföljning av returer och frågar om Intersport gör någon uppföljning av 

hur hanteringen kring deras returer gått till, eller om de gör några kundundersökningar 

om det. Jonas säger att Intersport själva inte utför några sådana typer av undersökningar 

utan i så fall görs det med hjälp av företag “som vet hur man gör”, som Jonas säger. “Vi 

har aldrig själva kontaktat kunder och frågat om de är nöjda med hanteringen av 

returen, men det har gjorts vissa mätningar på det”. Det fanns inga siffror att tillgå på 

mätningen vid intervjutillfället dock.  

Jonas säger att Intersport egentligen haft någon speciell tanke när de utformat rutinerna i 

sin returhantering, men att de tittat lite på hur konkurrenterna gjort och kollat runt lite 

hur det ser ut. “Vi har jobbat lite tillsammans med Stadium när vi utformat vår 

hantering. I och med att vi har 150 butiker runt om i Sverige så har vi ju en fördel 

kontra butiker som bara har en e-handelsbutik, våra kunder kan ju returnera i butiken 

och vi behöver inte skicka med en returfraktsedel varje gång”. Som följdfråga på det 

undrar vi vad han anser vara viktigast i returhanteringen, att det går snabbt, är 

kostnadseffektivt eller om det finns andra faktorer? Jonas anser att 

kostnadseffektiviteten är viktigast. “Returnerar kunden i butik slipper vi en massa 

fraktkostnader. Många företag måste erbjuda fria returer som konkurrensmedel men 

det är dyrt och det slipper vi”.  

Slutligen frågar vi om han är nöjd med andelen returer Intersport har eller om de arbetar 

med att minska och förebygga returer? “Nja, vi känner att vi inte kan göra så mycket åt 

det som returneras just nu. Däremot har vi lite problem med att avgöra hur mycket av 

de varor som är köpta på nätet som returneras i butik, det skulle vi vilja få bättre koll 

på”. Jonas avslutar intervjun med att berätta att de håller på att se över hur de ska kunna 

mäta andelen returer som lämnas tillbaka från deras e-handelsbutik och konstaterar att 

“det är en stor utmaning för oss att försöka få koll på hur det fungerar”.  
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4.1.3 Länna sport AB  - ”Från att man bara tog emot en retur i veckan till att man 

idag tar emot betydligt fler” 

Telefonintervjun med Mathias Bohman, butikschef på Länna Sport AB ägde rum den 11 

maj kl 14:45-15:05. Mathias jobbar som butikschef där han ansvarar för det som händer 

i butiken men även det som sker på webben. 

Länna Sport är ett serviceföretagen inom sport och fritid. Företaget startades 1973 av 

Bo Björkman de var då en del av Intersport men gick ur Intersport 1993. De har ett brett 

sortiment av kvalitetsprodukter från utvalda varumärken. De startade sin 

webbförsäljning 2005. (Länna Sport, 2015)  

När vi frågar hur de tar emot sina inkomande returförfrågningar berättar Mathias att 

kunden inte behöver kontakta dem först utan de skickar med en returfraktsedel, kunden 

kan då använda samma påse eller en annan påse bara de ser till att varan inte blir skadad 

och därmed skicka tillbaka varan.  Som följdfråga frågar vi om de alltid skickar med en 

returfraktsedel, vilket Mathias berättar att de inte gör. Han berättar att de nästan alltid 

skickar med en returfraktsedel förutom då det gäller produkter som är mer skrymmande 

så som cyklar och bandyklubbor, detta då kunden själv står för fraktkostnaden tillbaka 

till dem ifall de vill byta varan. 

När vi ställer frågan om vad de har för rutiner kring deras inkommande returer så svarar 

Mathias att kunden först skickar tillbaka produkten i ett paket med deras returfraktsedel, 

detta paket kommer till Länna Sport via posten. Efter det samlar de upp returerna och 

försöker gå igenom dem minst varannan dag. De kontrollerar då att produkterna som 

skickats tillbaka är hela, fräscha och rena, alltså inte använda. Sedan sätter företaget 

över pengar till kunden, eventuellt att det skickas en ny produkt eller att produkten byts 

helt och hållet. Beroende på vad det är för returorsak så hamnar produkten antigen i 

butiken igen eller på lagret. 

Mathias berättar att kunden alltid skickar tillbaka produkten till dem, även om det är en 

större produkt. Vidare berättar han att kunden även kan komma in till butiken för att 

lämna in varan. 

Då vi ställer frågan om de för någon statistik över orsaken till varför kunden returnerar 

berättar Mathias att de till viss del gör det. ”Orsaken till byte är att man har valt fel 

storlek, eller inte är nöjd med passformen.” som följdfråga så frågar vi om det är gratis 

för kunden att byta varan. Mathias svara att de har fria byten på allt förutom då det 

gäller cyklar och hockeyklubbor. Sedan betalar man 99 kr för en retur. 

När vi frågar om de följer upp hur hanteringen av returer har gått till och om de 

kontaktar några kunder så berättar Mathias att de inte kontaktar sina kunder. ”Det blir i 

så fall en ofrivillig kontakt det vill säga om det är något konstigt med returen, kanske 

att kunden inte har fyllt i något osv. då måste vi ringa till dem”. Vidare säger Mathias 

att de inte gör några direkta undersökningar kring detta. 

Enligt Mathias så fungerar deras hantering av returer rätt bra, men de håller på att 

införskaffa ett nytt returhanteringssystem detta för att underlätta hanteringen av returer 

för företaget. ”Returer i sig är inget problem, att folk skickar tillbaka saker eller vill 

byta det är inge konstigt. Men det som är jobbigt för oss är att det är väldigt 

tidskrävande” Mathias utvecklar resonemanget och berättar att då kunden ska byta så 

måste dem först plocka en produkt och skicka till kunden, som ska skicka tillbaka den 
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sen kan kunderna var osäkra på om de ska skriva sitt namn på telefonraden eller där mitt 

namn står. Då de är osäkra ringer de företaget och då måste de svara, ibland har även 

kunden hunnit maila och då måste de även svara kunden där. Sen kommer returen och 

då måste den plockas upp, hantera den och hänga ut den i butik igen. För att sedan 

plocka upp en ny. ”Så det tar väldigt mycket tid med returer”. 

Mathias berättar vidare att deras mål är att försöka effektivisera hanteringen av returer 

så att det går fortare för företaget. I dag har företaget en ganska manuell hantering, 

Mathias berättar att öppna paketen kommer man alltid att behöva göra, men sen resten 

av hanteringen går att dra in på och lagerjustera, för det sker manuellt idag, om vi får 

tillbaka en vara så måste den pressa på lagerkostnaden, så ska den dras bort, det är det vi 

sysslar med idag. 

När det kommer till hur de har tänkt när de har utformat sin returhantering och vad som 

har avgjort hur de hanterar returerna så säger Mathias att det är något som vuxit fram 

med tiden. ”Från att man bara tog emot en retur i veckan till att man idag tar emot 

betydligt fler”. Enligt honom har returerna aldrig varit ett stort problem för företaget. 

Detta då de aldrig har haft en stor andel returer utan de är idag ca 10 %. Mathias berättar 

att orsaken till att de inte har många returer är bland annat för att de säljer många 

produkter som är ”hårdvaror” dvs. att de inte är så storleksbaserade. Han menar att då 

beställer kunden produkten sen så är det klart. Vidare berättar han att kläder och skor 

som de också säljer returneras mer, och att det kan vara just detta som har fått dem att 

upptäcka att de måste utveckla systemet. ”Det går inte bara att göra det på enklaste 

möjliga sätt längre utan man måste planera lite för det och verkligen ta tag i det”   

Då vi ställde frågan om vad som är viktigast i hanteringen av returer, att de går snabbt, 

är kostnadseffektiva eller om det finna andra faktorer som är viktiga säger Mathias ”Jag 

skulle säga att det allra viktigaste är att kunden är nöjd. Att kunden uppfattar returen 

som enkel och smärtfri och att den går fort.” Mathias menar att om det är något som 

kunder idag kräver så är det att det ska gå fort, och speciellt på nätet. Det viktigaste är 

att kunden alltid är nöjd och det andra är att det är kostnadseffektivt. 

Till sist frågade vi om de har några målsättningar med deras returer, eller om de är 

nöjda med den andel returer som de har idag. Mikael svara att de försöker hålla 

returerna på den nivå som de har idag, ”vi har ganska få returer som det är och det är 

vi medvetna om” vidare berättar han att de försöker förebygga att returer uppstår via 

olika guider och innan man köper en vara kan man klicka och se att t.ex. storlek 43 Nike 

vad motsvarar det i 42 Adidas t.ex. ” Så vi försöker jobba mycket förbyggande proaktivt 

för att minska antalet returer.” 
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5. Analys  
Detta kapitel fokuserar på att koppla samman de teorier som tagits upp och förklarats i 

den teoretiska referensramen med det resultat som framkommit under intervjuerna med 

företagen. Resultatet av intervjuerna kommer att analyseras utifrån Rogers operativa 

modell (figur 5) med avsikten att se på vilka punkter företagens returhantering skiljer 

sig åt från Rogers modell och därmed kunna komma fram till konkreta förslag och 

förbättringar för att kunna ge ett praktiskt förslag på hur en ny modell anpassad för ett 

systematiskt RM -arbete inom e-handelsbranschen skulle kunna utformas. Genom att 

analysera vilka delar företagen har svagheter inom kan vi även få fram hur de skulle 

kunna förbättra sin hantering till att bli mer systematisk ur ett RM-perspektiv. Utöver 

den operativa modellen har vi analyserat vissa strategiska faktorer mer ingående, så som 

gatekeeping och avoidance, för att komma fram till hur vårt praktiska förslag ska vara 

utformat. 

5.1 Hanteringen av returer utifrån den operativa 

modellen  

Mottagande av inkommande returförfrågningar 

Det första steget i den operativa modellen startas då företagen mottar en returförfrågan 

från kunden. Enligt Rogers kommer förfrågan antingen direkt från kund eller från 

kunden via kundtjänst, där kundtjänsten agerar gatekeeper och ser till att allt sker på rätt 

sätt (Rogers et al, 2002, s. 13). Bland de tre företagen som tillfrågats sker inkommande 

returförfrågningar på två olika sätt. Hos Intersport och Länna Sport kan kunden välja att 

returnera i butik eller skicka tillbaka varan via post. Skillnaden mellan dessa två 

butikers hantering är att Intersport snarast vill att kunden ska returnera i butik och 

skickar aldrig med en retursedel i ordern från början utan kunden måste kontakta 

kundtjänst för att få en retursedel sänd till sig. Länna Sport skickar i princip alltid med 

en retursedel från början för att kunden ska ha båda alternativen, undantagsfall är cyklar 

och bandyklubbor som är skrymmande varor.  

Detta avviker sig från Rogers operativa modell då den förespråkar att returförfrågan 

kommer direkt från kund eller kundtjänst, alltså att kunden måste kontakta företaget 

först för att kunna returnera varan. Hos Sport & Fritid Stockholm finns enbart retur via 

post som alternativ. För att kunna returnera en vara till Sport & Fritid Stockholm måste 

kunden först kontakta kundtjänst för att få en retursedel tillsänt. 

Intersport har ett utbrett butiksnät i Sverige och har över 150 butiker i landet och det 

spelar ingen roll vart i landet kunden som beställt varan på nätet bor, utan det är fritt att 

returnera en vara i vilken butik som helst. När butiken får in returen kontrollerar de att 

den är i ett oanvänt skick och återbetalar kunden direkt. Butiken avgör sedan om de ska 

ta in den till försäljning eller skicka den vidare till centrallagret, alternativt en annan 

butik som har varan i sitt sortiment. Länna Sport har bara en fysisk butik, belägen i 

Spånga, och även om kunderna har möjlighet att returnera den där sker det oftast via 

posten. Länna Sport har fri retur vid byten men det tillkommer en avgift om det enbart 

är en retur. Intersport tar ut en avgift för de returer som ska returneras via post och har 

ett ordervärde som understiger 500 kr. Över 500 kr är det däremot fraktfritt. Sport & 

Fritid Stockholm tar ut en returavgift för sina returer men har fri retur om det gäller ett 

byte eller en reklamation. 
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Styrning av returer  

Nästa steg i den operativa modellen är att fastställa styrningen av returen, och vart den 

ska hamna någonstans. Rogers menar att det är viktigt att veta vart varan ska skickas 

redan i början då företag kan ha olika distributionscenter (Rogers et al, 2002, s. 14). 

Vissa företag använde sig av en returcentral där returer samlas in och sorteras för att 

sedan skickas vidare till nästa plats, detta beroende på returens orsak (Rogers & Tibben-

Lembke, 2001, s.140-141). Sport & Fritid Stockholm som är ett relativt litet företag har 

systemet att varan skickas direkt till dem i Stockholm, där de även har sitt lager.  För 

Intersport som både har butiker men även webbförsäljning är det vanligaste att kunden 

kommer in till någon av deras butiker för att returnera varan. Om kunden går till en av 

Intersports butiker som inte av någon anledning har just den varan i sitt sortiment så 

skickar Intersport vidare den varan till deras lager.  

När returen är på plats  

Den tredje processen i den operativa modellen behandlar vad som sker när den 

returnerade varan anländer till returcentret, det vill säga företaget. Enligt Rogers måste 

varan då kontrolleras så att den är i ett oanvänt skick och går att sälja igen, så kallad 

gatekeeping, innan returen kan anses vara godkänd (Rogers et al, 2002, s. 14). Alla de 

tillfrågade företagen arbetar med gatekeeping i viss utsträckning och kontrollerar alltid 

att den returnerade varan är i ett skick som gör att den går att säljas igen. Detta sker 

dock först nära varan anlänt till företagen, det sker ingen kontroll av de inkommande 

returförfrågningarna.  Hos Intersport sker gatekeepingen antingen av personalen i butik 

eller på centrallagret och om returen skett i en butik kommer kunden direkt att få reda 

på om returen är godkänd eller inte. Skulle det vara en retur som skickats och inte blivit 

godkänd tar Intersport kontakt med kunden igen, men vid vår intervju uppgav Intersport 

att de mycket sällan upplever problem med just den biten av returprocessen och att i 

princip alla returer godkänns. För de två andra tillfrågade företagen hamnar returen först 

på deras centrallager, för att där kontrolleras och godkännas. Gemensamt för alla 

företagen är att hanteringen sker internt inom företagen och är inte outsourcat till någon 

tredje part. Länna Sport har sin butik på samma plats som centrallagret så det är där 

returen kontrolleras och godkänns även om kunden valt att returnera i butik.  

Enligt Rogers är det viktigt att företagen för statistik över orsaken till varför kunden valt 

att returnera en vara för att kunna arbeta med att minska antalet returer (Rogers et al, 

2002, s.14). Av de tillfrågade företagen är det främst Länna Sport som jobbar med att 

föra statistik över varför kunden valt att returnera en vara. Kunden kan uppge orsaken 

på fraktsedeln och oftast rör det sig om fel storlek eller dålig passform. Intersport för 

statistik till viss del över detta men det är inte kontinuerligt då kunden inte behöver ange 

orsaken till returen. Sport & Fritid Stockholm för ingen statistik då de anser att det inte 

behövs med tanke på deras låga andel returer.  

Positionering 

Den fjärde delprocessen handlar om att bestämma varans positionering, alltså vart den 

ska hamna när den blivit godkänd. Rogers tar upp flera olika positioneringsalternativ, 

där det vanligaste alternativet för en konsumentretur är att den läggs ut till försäljning 

igen. Om varan är i ett sämre skick och inte kan säljas till fullpris kan företagen enligt 

Rogers säljas vidare på en andrahandsmarknad till ett lägre pris eller återvinnas, 
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alternativt skänkas till välgörande ändamål (Rogers et al, 2002, s. 15). Rogers beskriver 

vikten av att detta steg går snabbt då företaget kan spara tid och pengar genom att 

snabbt hantera och bestämma positioneringen för varan (Rogers et al, 2002, s. 15). 

Intersport lägger alltid ut den returnerade varan till försäljning igen, antingen direkt i 

butik eller i sin e-handelsbutik. Skulle returen inte gå att sälja till fullpris hade den inte 

blivit godkänd i föregående steg. Sport & Fritid Stockholm har lite fler alternativ, även 

om det vanligaste är att den läggs ut till försäljning till fullpris så händer det ibland att 

den returnerade varan redan är monterad av kunden och då kan den användas till deras 

showroom för att där säljas som en monterad maskin till ett lägre pris. Länna Sport har 

samma rutin som Intersport men deras returhantering är för tidskrävande och kostar på 

så sätt också dem mer pengar. All hantering av deras returer sker manuellt och det blir 

varken tids- eller kostnadseffektivt då det ofta involverar många olika steg som en eller 

flera anställda måste arbeta med. Hjort konstaterar att hanteringen av returer är 

tidskrävande (Hjort, 2013). Länna Sport arbetar med att utveckla ett datoriserat system 

för returhanteringen för att delvis kunna få ut en returnerad vara till försäljning igen 

snabbare, men också för att effektivisera den totala hanteringen av returerna.  

Återbetalning till kund  

Den femte processen sker då returen har blivit behandlad och godkänd. Företaget ska då 

återbetala kunden (Rogers et al, 202, s.15). Sport & Fritid betalar tillbaka hela värdet till 

kunden, dock får kunden om de ska byta varan själv stå för returkostnaden för frakten 

tillbaka till företaget. Denna hantering av återbetalning till kund använder även 

Intersport och Länna Sport.  

Genom att företagen erbjuder fri frakt och till viss del fria byten så kan detta leda till en 

öka kundlojalitet. Mollenkopf et al (2007a, s. 220-221) menar att om ett företag 

erbjuder bra returvillkor så kan detta vidare leda till att de får lojala kunder. Vidare 

menar Mollenkopf att det kan vara nog så viktigt att ha lojala kunder som att ha en nöjd 

kund, då den lojala kunden kommer tillbaka till företaget vilket inte alltid den nöjda 

kunden gör. Alla tre företagen ansåg att det viktigaste med sin hantering av returer är att 

kunden är nöjd och jobbar utefter det.  

Analys av returer  

Det sista steget handlar om att företaget ska analysera hur själva returhanteringen har 

gått till men även analysera företagets prestation i förhållande till returhanteringen för 

att kunna arbeta med att förebygga returer, det vill säga avoidance (Rogers et al, 2002, 

s. 16). I dagsläget för ingen av företagen någon statistik över deras returer. Intersport 

har dock påbörjat arbetet med att utveckla hur de ska kunna mäta sin returhantering på 

ett bättre sätt, framförallt att kunna urskilja hur många returer från deras e-handel som 

görs direkt i butik. Enligt Rogers är det viktigt att företagen tar tillvara på information 

som framkommit under själva hanteringen av returerna, detta för att kunna förbättra 

företagets returprocess (Rogers et al, 2002, s. 16). Sport & Fritid Stockholm för ingen 

statistik över hur hanteringen gått till då de anser att det är en för liten del av 

verksamheten. Länna Sport arbetar proaktivt med att förebygga returer (avoidance) 

genom att ha tydliga instruktioner på hemsidan med passform för olika märken, tydliga 

produktbeskrivningar och liknande.  

Gemensamt för alla företagen är att samtliga anser att det som är mest viktigt i 

slutändan är att kunden känner sig nöjd med hur returen har gått till. Intersport använder 

sig av externa företag för att göra kundundersökningar kring deras returhantering medan 
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de andra inte gör några specifika undersökningar kring detta men alltid är öppna för att 

höra kundernas åsikter. Enligt Mollenkopf et al (2007a, s.220-221) kan en bra 

returhantering leda till att kunderna väljer att återkomma till företaget.  

5.2 Sammanfattning av operativ modell 

Utifrån Rogers (2002) operativa modell har vi sammanställt hur de tre deltagande 

företagen hanterar sina returer. Vi har kortfattat beskrivit hur företagen går till väga i 

varje process, detta för att visa på vad som skiljer sig från den operativa modellen och 

för att komma fram till ett praktiskt förlag som skall kunna hjälpa företagen att arbeta 

med strategiskt RM-arbete.  

  Figur 6. Sammanfattande analys modell 
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5.3 Strategiska aktiviteter 

Förutom att analysera företagens operativa hantering har vi även tittat närmare på vissa 

strategiska aspekter, som också ingår i den operativa modellen. Som vi tidigare 

diskuterat visar forskning att strategiskt arbete inom RM kan leda till ökad kundnöjdhet 

och högre lönsamhet (Hjort 2013; Mollenkpof et al, 2007). Genom att utforma mål och 

villkor om hur gatekeeping och avoidance ska hanteras kan e-handelsföretagen minska 

antalet returer men bibehålla en ökad kundnöjdhet.  

5.3.1 Gatekeeping 

Vi har redan analyserat kort hur de tillfrågade företagen arbetar med gatekeeping när 

returen har kommit fram till dem. Gatekeeping handlar om att fatta beslut om vilka 

varor som får gå igenom returflödet för att begränsa antalet returer (Rogers et al, 2002, 

s. 5). Detta kan även innebära att det görs en säkerhetskontroll av returförfrågan innan 

returen har skickats tillbaka, det vill säga att det sker en gatekeepingkontroll redan vid 

kundens inkommande returförfrågan. Detta var inte fallet för något av de tre företagen 

då de valt att acceptera alla returförfrågningar. Undantagsfallet är Intersport som kan 

utföra sin säkerhetskontroll redan i butiken om kunden väljer att returnera på det sättet.  

Även om det är smidigt för kunden att kunna returnera i butik kan vissa uppleva att det 

är obekvämt att möta en säljare i butiken när det gäller en retur och då istället välja att 

returnera via post, varpå Intersports gatekeeping fördröjs tills det att den når deras 

centrallager. Rogers menar att en misslyckad gatekeeping kan innebära att företaget 

förlorar intäkter på grund av att de släpper in felaktiga returer i sitt system, medan en 

lyckad gatekeeping istället kan eliminera onödiga kostnader för företaget då de skulle 

kunna minimera risken att felaktiga returer kommer in i retursystemet (Rogers et al, 

2002, s.10). För samtliga av de tillfrågade företagen var det viktigaste dock att kunden 

känner sig nöjd med hur hanteringen av returen gått till och väljer därför att låta kunden 

själv avgöra om de vill returnera en vara eller ej med hjälp av den redan medskickade 

fraktsedeln.  

Det finns dock en risk i att låta kundernas nöjdhet styra över hanteringen av returerna, 

då det i långa loppet kan bli en kostsam historia för företagen. Ponera att tillväxten i 

företagen fortsätter att öka och att returerna också ökar, då blir det svårt för företagen att 

acceptera alla inkommande returförfrågningar. En viktig faktor att ta i beaktning är 

också att om en kund som skickat tillbaka något blir kontaktad av företaget när de 

mottagit returen och får veta att returen inte är godkänd blir troligen inte en nöjd kund. 

Hade företaget redan vid kundens förfrågan kunnat avgöra om returen skulle accepteras 

eller ej hade kunden fått ett direkt besked om returen skulle bli godkänd. Långsiktigt 

kan det alltså bli farligt att välja att acceptera alla inkommande returförfrågningar. Sport 

& Fritid Stockholm kan dock anses ha en viss gatekeepingkontroll vid inkommande 

returförfrågningar då kunden behöver kontakta deras kundservice för att få en retursedel 

skickad till sig. Detta gör Sport & Fritid Stockholm för att motverka att returerna 

skickas fel.  Vissa returer ska gå direkt tillbaka till leverantören av produkten, 

exempelvis om det är en crosstrainer. Genom att skicka rätt retursedel till kunden 

slipper de onödiga fraktkostnader och returen kan gå direkt till rätt ställe.  

För Länna Sport startar deras gatekeepingkontroll först när de mottar returen från 

kunden och det är först då de kan avgöra om det är en godkänd retur eller inte. Varken 

Länna Sport eller Intersport upplever att de har problem med sin gatekeeping och att de 
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flesta returer som returneras ofta blir godkända. Vid enstaka tillfällen kan det bli fel 

dock och då måste en diskussion tas med kunden, vilket kan vara både en tidskrävande 

och kostnadsdrivande aspekt. Återigen, om företagen fortsätter att växa kommer de 

också troligen att uppleva ett ökat antal returer och därmed kan problemen med icke 

godkända returer bli mer påtagligt. Företagen behöver utveckla ett mer systematiskt 

RM-arbete för detta.   

5.3.2 Avoidance 

Enligt Rogers kan företagen genom att arbeta med avoidance minska antalet 

returförfrågningar (Rogers et al, 2002, s. 9). Det finns flera olika sätt att förebygga 

antalet returer, bland annat med att tydliggöra produktinformationen på hemsidan och 

att förbättra kvalitén på varorna. Länna Sport arbetar proaktivt med att förebygga sina 

returförfrågningar genom att ha noggranna beskrivningar av produkterna på deras 

hemsida och att det alltid finns storleksguider när det gäller kläder och skor. Det är 

enligt Rogers ett av de sätt ett företag bör gå tillväga på för att undvika 

returförfrågningar (Rogers et al, 2002, s. 9). Intersports hemsida är uppbyggd på 

liknande sätt men Intersport drar fördel av att deras produkter även finns i deras butiker 

runt om i landet och att kunden kan gå in och prova en produkt för att sedan beställa 

hem den. Både Sport & Fritid Stockholm och Intersport upplever att fördelarna med att 

sälja kända varumärken är att kunderna ofta vet vilket storlek de har i respektive 

varumärke, något som styrks av Mollenkopf som menar att en kund som känner till 

företagets varumärken och produkter också är mer lojal (Mollenkopf et al, 2007a, s. 

220).  

När det gäller minskningen av andelen returer anser Sport och Fritid Stockholm och 

Intersport att de inte kan göra något för att minska andelen returer medan Länna Sport 

arbetar för att minska andelen returer eller åtminstone för att den ska ligga kvar på 

samma nivå och inte öka. Inget av företagen för någon statistik över hur hanteringen av 

returerna gått till eller vad som var orsaken, de går mer på känslan av att det “brukar 

vara” att storleken är fel eller liknande. Detta skapar inga möjligheter för företagen att 

utveckla ett mer systematisk arbete med sina returer eftersom de inte har någon 

information eller statistik på vad som orsakar returerna. Genom att föra statistik över 

den interna returhanteringen i företaget samt över vilka orsaker det finns till att 

kunderna returnerar kan e-handelsföretagen arbeta med att utveckla mål och villkor för 

det som behöver förändras. Skickar exempelvis kunderna tillbaka oftast på grund av fel 

storlek, ja då kanske produktinformationen och framförallt storleksguiderna på 

hemsidan behöver ses över igen och se till att all information där är korrekt. Handlar det 

om andra orsaker kan den statistiken lagras och användas till att utveckla andra 

strategier som lämpar sig för att proaktivt förebygga att antalet returer ökar.  

 

 

 

 

6. Slutsats  
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6. Slutsats 
I det avslutande kapitlet kommer vi att besvara studiens syfte och presentera vårt förslag 

till hur företag inom e-handelsbranschen skulle kunna utforma ett mer systematiskt RM-

arbete. Kapitlet avslutas med att gå igenom studiens bidrag, förslag till vidare forskning 

samt de sanningskriterier som är relevanta för studien. 

6.1 Studiens syfte 

Syftet med denna studie har varit att utveckla ett förslag på hur e-handelsföretag kan 

utveckla ett systematiskt RM-arbete. 

I de tidigare kapitlen har vi fört en diskussion kring e-handelns tillväxt och vilka krav 

och utmaningar det ställer på returlogistiken och vad det innebär för företagen. Det har 

visat sig att det är viktigt att ha en systematisk och effektiv returhantering, samtidigt 

ställer konsumenterna allt högre krav på att det ska vara enkelt att returnera varor köpta 

via e-handel. Sport- och fritidsbranschen är en av de branscher som ökat mest på e-

handelsmarknaden de senaste åren och resultatet av vår undersökning visade att 

företagen inte har något systematiskt RM-arbete när det gäller deras returhantering. För 

att kunna besvara vårt syfte har vi använt oss av Rogers operativa modell (figur 5), men 

gjort en utveckling av den och utformat en ny modell som är anpassad till företag inom 

e-handelsbranschen och hur det ser ut på marknaden idag. Vårt förslag inkluderar även 

vissa strategiska aspekter som vi anser att företagen bör utveckla.  

Vårt praktiska förslag i form av en modell (se figur 7) består av sex olika delprocesser, 

precis som i Rogers operativa modell. Vi har dock anpassat och utvecklat de olika 

delprocesserna till att passa e-handelsföretag vilket har inneburit att vi kunnat utesluta 

vissa delprocesser i Rogers modell och ersätta dem med andra delprocesser som vi efter 

avslutad studie har kunnat identifiera som mer lämpliga för e-handelsföretag. Genom att 

använda sig av denna modell tror vi att företagen både kan minska sina kostnader för 

returhanteringen och få en ökad kundnöjdhet, trots att hårdare kontroller av returerna 

har implementerats. Det går att diskutera om hårdare kontroller skulle kunna leda till en 

minskad kundnöjdhet men vi anser att den ökade effektiviteten som en användning av 

modellen kommer att innebära överväger risken att kundnöjdheten eventuellt minskar 

då företagen inte kommer att acceptera alla returer. Som vi diskuterat tidigare är det 

också viktigt att ta i beaktning att det i längden är ohållbart för företagen att acceptera 

alla returer då det vid en ökad returandel skulle kunna leda till att företagen förlorar 

intäkter. Vi har också konstaterat att en kund som får ett direkt besked om huruvida 

returförfrågan accepteras eller inte troligen också blir en nöjdare kund än om returen 

först accepteras och sen inte godkänns och skickas tillbaka till kunden. Vår modell 

innehåller även ett större fokus på arbetet med avoidance vilket i slutändan kan leda till 

att andelen returer och returförfrågningar minskar, eftersom kunderna redan vid sitt 

första köp kan utläsa en så pass tydlig information om produkten att risken för att 

returen uppstår förminskas betydligt. 

Nedan beskrivs de sex olika delprocesserna vi kommit fram till: 
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1: Inkommande returförfrågningar  

Gatekeepingkontrollen ska påbörjas redan vid inkommande returförfrågningar. Kunden 

får kontakta företaget med sin returförfrågan. Förfrågan kan då kontrolleras direkt för 

att se om den är inom ramen för bytesrätten och att den uppfyller alla övriga krav på att 

få returneras. Returförfrågan godkänns därmed eller avböjs. Blir den godkänd skickar 

företaget ut en retursedel med korrekt återsändningsinformation, det vill säga vart 

returen ska returneras. På så sätt kan företagen direkt bestämma vart returen ska hamna 

och risken att kunden skickar returen fel elimineras. Detta minskar också det 

administrativa arbetet för företaget. På retursedeln ska det även finnas möjlighet för 

kunden att fylla i orsaken till returen. Denna “orsakslista” ska synas tydligt för att 

kunden inte ska missa att fylla i den.  

2: Returen har mottagits  

I detta steg sker först ytterligare en gatekeepingkontroll för att kontrollera att returen är 

godkänd. Här är det viktigt att inte acceptera returer som inte är godkända för att kunna 

minska kostnaderna för returerna. Informationen om orsaken till returen ska lagras för 

att kunna följas upp. Genom att lagra informationen om varför konsumenten returnerar 

varan så kan företagen redan i detta steg börja arbete med avoidance, exempelvis genom 

att förtydliga en produkts information ytterligare på hemsidan om det är många som 

returnerat en specifik produkt på grund av fel storlek. Därmed kan företagen snabbt 

åtgärda orsaken till att returerna uppstår.  

3: Bestäm nytt ändamål för returen  

Om returen har blivit godkänd men inte kan säljas till fullpris måste företagen hitta 

andra alternativa vägar till att skapa ett värde av produkten. Ett exempel är återvinning, 

som inget av företagen i vår studie arbetade med. Miljön blir ett allt hetare ämne i vårt 

samhälle och företagen kan vinna fördelar i form av ett mervärde om de visar att de 

jobbar med hållbarhet och tänker på miljön. Produkten kan skänkas till välgörande 

ändamål, vilket också kan vara ett strategiskt sätt att öka varumärkets kännedom 

och/eller värde. Kan den däremot säljas till fullpris ska den snabbt läggas ut till 

försäljning igen.  

4: Återbetalning 

Återbetalningen till kund bör ske så snart som möjligt efter att returen har mottagits och 

blivit accepterad och godkänd.  

5: Uppföljning av returhantering 

Företagen ska föra statistik kring hanteringen av returerna. Vad är orsakerna och vad 

kan utvecklas för att motverka att returerna uppstår? Om utvecklingsmöjligheter  

identifieras ska dessa tas vidare till nästa punkt.  

 

Gör kontinuerligt kundundersökningar kring kundens upplevelser av hur hanteringen av 

returen har gått till. Be om eventuella förslag på förbättringar och använd dessa för att 

utveckling av returhantering (se nästa steg).  
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6: Utveckling  

Använd statistiken till att utveckla returhanteringen. Se över förbättringsmöjligheter, ta 

fram mål och planer för hur arbetet med avoidance kan förbättras. Samarbeta med flera 

olika avdelningar på företaget, exempelvis marknad, finans, kundtjänst, försäljning - 

sätt upp gemensamma mål och utforma målen för returhanteringen efter det.  

 

Nedan visas vårt förslag i form av en modell (figur 7).  

 

 

Figur 7. Praktiskt förslag åt e-handelsföretag 

 

 

Inkommande 
returföfrågan 

•Gatekeepingkontroll påbörjas. Kund kontaktar företag för 
returförfrågan. Förfrågan kontrolleras, godkänns/avböjs 
och därefter skickas retursedel med rätt 
återsändningsinformation. På retursedel finns möjligheter 
att fylla i orsaken till returen.  

Returen har 
mottagits 

•Ytterligare gatekeeping. Kontrollera att returen är godkänd. 
Acceptera inte returnerade varor som ej är i godkänt skick. 
Var noga med att lagra informationen om orsaken till 
returen.  

Bestäm nytt 
ändamål för den 

godkända returen 

•Om returen blivit godkänd men ej kan säljas till fullpris - 
hitta alternativa vägar att skapa värde. Exempelvis 
återvinning eller skänk till välgörande ändamål - kan vara 
ett strategiskt sätt att öka varumärkets kännedom och/eller 
värde.  

Återbetalning 

•Bör ske så snart som möjligt efter att returen mottagits och 
blivit accepterad och godkänd.  

Uppföljning av 
returhantering 

•För statistik kring hanteringen av returerna. Vad kan 
utvecklas? Om utvecklingsmöjligheter identifieras - se nästa 
punkt.  

•Gör kundundersökningar kring upplevelsen av 
returhanteringen 

Utveckling 

•Använd statistiken till att utveckla returhanteringen, se över 
förbättringsmöjligheter, ta fram plan för hur arbete med 
avoidance kan förbättras.  

•Samarbeta med flera olika avdelningar på företaget - sätt 
upp gemensamma mål  
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6.2 Studiens bidrag och förslag till vidare forskning 

Forskare anser att returlogistik är ett relativt nytt område som ännu behöver utforskas. 

Vår studie fokuserar på e-handelsföretags returlogistik, främst inom sport- och 

fritidsbranschen. Det går dock att anta att e-handelsföretag med liknande produkter, 

exempelvis modebranschen, kan hantera sin returlogistik på samma sätt. Vi tror att vår 

modell kan användas av e-handelsföretag som behöver utveckla ett mer systematisk 

arbete med sin returlogistik. Det kan innebära att den används av företag som funnits 

inom branschen i några år men att deras starka tillväxt gjort att de inte hunnit prioritera 

sin returhantering, alternativt nyetablerade företag som inte har någon kunskap inom 

returlogistik och behöver hjälp för att utforma ett systematiskt system med sin 

returhantering.  

Förutom ett praktiskt bidrag tror vi också att vår studie kan innebära ett teoretiskt bidrag 

till Rogers modell, då den i dagsläget mest är inriktad på B2B och inte B2C. Genom att 

infoga vår modell tills hans skulle det kunna vara ett steg mot att utveckla en 

tillämpning även till B2B. 

Vår studie är vinklad utifrån ett företagsperspektiv. Vidare forskning skulle exempelvis 

kunna göras ur ett konsumentperspektiv, där konsumenternas uppfattning om företagens 

returhantering skulle kunna undersökas. En annan fördjupning skulle kunna vara den 

miljöetiska aspekten, då ökade returer också innebär en större skada för miljön. Det 

skulle vara intressant att undersöka hur företagen ser på deras ansvar när det kommer 

till ökade utsläpp alternativt undersöka eventuella förbättringsmöjligheter inom 

området.  

6.3 Sanningskriterier 

De sanningskriterier som vi har använd oss av i vår studie är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Alla dessa fyra 

kriterier går under begreppet tillförlitlighet som är sanningskriterier i en kvalitativ 

undersökning. Dessa fyra kriterier kan användas istället för validitet och reliabilitet då 

alla de fyra kriterierna har en motsvarighet till de sanningskriterier som använd i en 

kvantitativ studie (Bryman, 2011, s. 352-354). 

Trovärdighet kriteriet berör hur pass tydlig forskaren är i sin beskrivning av hur han 

eller hon uppfattar den sociala verkligheten och hur forskaren återberättar så att 

verkligheten är trovärdig och förståelig för andra människor (Bryman, 2011, s. 354-

355). Vi anser att trovärdigheten i vår studie ökade då vi i början av intervjuerna och 

även vid mail förfrågningarna beskrev vårt syfte med studien. Något som hade kunnat 

öka trovärdigheten i studien vore om vi hade fått intervjuat fler företag, detta var dock 

svårt att genomföra då vi specificera vår studie på en specifik bransch som är relativt 

liten och därmed hade vi ett begränsat antal företag som var aktuella att kontaktade. 

Överförbarhet beskriver hur pass överförbart resultatet är från en studie till en annan. 

Det är därför viktigt att forskaren är tydlig genom att detaljerat beskriva miljön som 

undersökningen har gjort i (Bryman, 2011, s. 355). För att uppnå överförbarhet kriteriet 

har vi beskrivit vilka respondenter vi har intervjuat och hur själva processen av 

intervjuerna gått till. 
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Pålitlighet kriteriet innebär att forskaren ska anta ett granskande synsätt för att 

säkerställa att alla faser i forskningsprocessen är med. Detta kan genomföras genom att 

låta kollegor granska studien (Bryman, 2011, s.355). För att uppnå detta kriterium har vi 

spelat in våra telefonintervjuer för att sedan transkribera dem. Pålitligheten i vår studie 

ökar då vi även har varit två stycken som har deltagit under intervjuerna och därefter 

behandlat datamaterialet. Under studiens gång har vi även haft en handledare som har 

granskat vår studie vilket vi anser ha ökat pålitligheten i arbetet. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren är medveten om att det inte 

går att få fullständig objektivitet i sin forskning. Dock ska forskaren ha agerat i god tro 

och därmed inte låtit personliga värderingar påverkat studiens utförande och slutsatser 

(Bryman, 2011, s.355). Vi har inte haft något intresse att vinkla resultatet åt något håll 

eller till någons fördel, då ingen av oss författare har någon koppling till de valda fallen 

eller respondenterna, utan vi hittade företagen när vi gjorde vår efterforskning av 

potentiella företag att kontakta.  
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Bilaga 1  

 

Lista över tillfrågade företag i studien  

 

Stadium 
 
Sportamore 
 
Team Sportia 
 
Naturkompaniet 
 
XXL Sport och Vildmark 
 
Länna Sport 
 
Sport & Fritid Stockholm 
 
InterSport 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Mottagande av returförfrågningar  

 

- Hur tar ni emot inkommande returförfrågningar?  

- Kommer dem direkt från kund, och i så fall, hur anmäler kunden returen? Eller 

sker det på något annat sätt?  

- Vad har ni för rutiner kring era inkommande returer?  

- Hur stor andel returer har ni?  

 

Styrningen av returer  

 

- Vart skickas returen och vad är det som avgör vart den ska skickas?  

- Finns det flera olika distributionscenter eller bara ett?  

 

När returen är på plats 

 

- När returen anländer till er, har ni då några rutiner kring hanteringen av den?  

- För ni någon statistik över orsaken till returerna?  

 

Positionering 

 

- Vart hamnar den returnerade varan när returen blivit godkänd?  

- Läggs den ut till försäljning igen eller finns det andra alternativ?  

 

Återbetalning till kund  

 

- Vad har ni för regler och villkor gällande återbetalning till kund?  

 

Analys av returer  

 

- För ni någon statistik över era returer?  

- Följer ni upp hur hanteringen av returerna har gått till?  

- Om ja, används denna statistik till något?  

 

Övriga frågor 

 

- Hur har ni tänkt när ni utformat rutinerna i er returhantering? Vad är det som 

avgjort hur ni hanterar dem?  

- Vad är viktigast i hanteringen av returerna; att det går snabbt, är 

kostnadseffektivt eller finns det andra faktorer som är viktiga?  

- Gör ni några kundundersökningar kring er returhantering, det vill säga hur 

kunden har upplevt er returprocess och hanteringen av den?  

- Har ni några målsättningar med era returer? Är ni nöjda med den andel returer ni 

har idag eller skulle ni vilja förminska den?  

- Arbetar ni proaktivt med att förebygga att returer uppstår?  
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