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Syfte  

Syftet är att undersöka hur detaljhandelsföretag inom modebranschen och dess kunder 

ser på “Return In-store” som ett returalternativ och även klargöra den miljöproblematik 

som finns relaterat till returer.  

 

Metod 

Denna studie är utförd med en kvalitativ forskningsmetod. Studien behandlar två 

perspektiv och undersöker problemet från företag och kunders synvinkel. Det empiriska 

materialet utgörs av den anledningen av fem personliga intervjuer med butikschefer 

inom detaljhandeln och två fokusgrupper med kunder.  

 

Slutsatser 

Studiens resultat visar att detaljhandelsföretag och kunder inom modebranschen anser 

att returalternativet “Return In-store” är det bästa alternativet vid returnering av varor 

köpta online. Kunder föredrar en generös returpolicy och ”Return In-store” är ett 

exempel på hur företag implementerar en sådan policy. Möjligheten att returnera en 

vara som köpts online i fysiska butiker reducerar även de orosmoment som annars kan 

uppstå för kunder vid returnering av varor. Företag gynnas framförallt av att ”Return In-

store” driver fler kunder till butiken vilket ökar möjligheten till merförsäljning. Det 

främsta problemet med ”Return In-store” är att de butiker som erbjuder ”Click and 

Collect” inte är rustade för att hantera en stor mängd av sådana varor som beställs och 

lämnas tillbaka till butikerna. En avgörande del i hur stor miljöpåverkan ”Return In-

store” har är de konsumentresor som uppstår.  

 

Nyckelord 
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Abstract 

Title: ”Time to explore Return In-store” – A study of companies and customer’s views 

on the return option ”Return In-store” 

Authors: Kajsa Bild och Elin Erlandsson 

Menthor: Carina Lejonkamp 

Examiner: Kaisa Lund 

Course: 2FE66E, Business Administration III – Retail and Service Management, 

Degree Project (Bachelor), 15 credits. 

  

Purpose 

The purpose of this study is to examine how retailers in the fashion industry and its 

customers view “Return In-store” as a return option and also clarify the environmental 

issues related to returns.  

 

Method 

Our study is based on a qualitative research method. The study takes both companies 

and customers point of view in consideration. Therefore, the empirical material consists 

of five personal interviews with retail managers and two focus groups with customers. 

 

Conclusions 

The result of our study shows that retailers and customers within the fashion industry 

regard “Return In-store” as the number one alternative when returning products bought 

online. Customers prefer a generous return policy which “Return In-store” is an 

example of. The ability to return online products in physical stores reduces some of the 

concerns that otherwise can occur when returning products in other ways. Retailers 

benefit from “Return In-store” since it increases the customer flow to the physical 

stores, which can generate additional sales. The foremost problem with “Return In-

store” is that those stores that offer “Click and Collect” can’t handle a too high amount 

of products originated from e-commerce. A crucial part in the environmental impact of 

“Return In-store” is the consumer travels that occur when returning a product.  

 

Keywords 

“Return In-store”, returns, “Click and Collect”, environmental impact, consumer 

behaviour. 
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1 Inledning 

I studiens inledande avsnitt kommer en bakgrund till det valda ämnet att presenteras. 

Vidare kommer en diskussion att föras utifrån de problem som forskare tidigare 

identifierat kring ämnet. Detta mynnar slutligen ut i studiens syfte, forskningsfrågor och 

avgränsning samt en beskrivning av den valda branschen för att tydliggöra studiens 

essens.  

 

1.1 Bakgrund 

I och med den ständigt växande e-handeln ökar även returgraden av varor. Enligt 2017 

års e-barometer för svensk e-handel returnerade var tionde e-handelskonsument minst 

en vara varje månad och inom modebranschen är siffran ännu högre (PostNord, 2018). 

E-handeln utgör en allt större del av den svenska detaljhandeln. Under år 2017 utgjorde 

e-handeln 8,7 procent av den totala detaljhandeln vilket innebär att antalet varor som 

returneras även ökar (PostNord, 2018). I vissa företag är returgraden så hög att hälften 

av alla varor som säljs skickas tillbaka (Gripenberg & Sjödin Öberg, 2017). Den ökande 

e-handeln medför även logistiska utmaningar, speciellt när det gäller hållbarhet och 

miljö (Bertram & Chi, 2017). Enligt författarna är det svårt att fastställa i vilken grad e-

handeln och returnering av varor påverkar miljön eftersom det kan finnas både positiva 

och negativa effekter. E-handelns framfart innebär att kunder kräver att varorna 

levereras, och returneras, på snabbast möjligast vis vilket har en påverkan på miljön på 

olika sätt (Tiwari & Singh, 2011).  

 

Bonifield, Cole och Schultz (2010) menar att det finns en osäkerhet hos företag som 

bedriver e-handel om hur de ska sätta returpolicys eftersom de å ena sidan vill möta 

kundernas önskemål men å andra sidan måste se till att verksamhetens lönsamhet inte 

drabbas. Konsumenter, i synnerhet kvinnor, kräver att företag erbjuder fria returer vilket 

kan bli en avgörande faktor för företag om de ska kunna hålla sig kvar på marknaden 

(PostNord, 2018). Enligt Mikael Sandström, ordförande för Svensk Handel Stil, är det 

inte hållbart på lång sikt att erbjuda kunderna alltför generösa returvillkor eftersom det 

kan komma att drabba företagens lönsamhet (SVT, 2014). Detta problem har visat sig 

allt mer tydligt den senaste tiden. E-handelsföretaget Nelly visade en nedgång i 

resultatet under 2018 års första kvartal där en av orsakerna var en ökad returgrad 

(Nyhetsbyrån Direkt, 2018). Flera företag väljer trots det att erbjuda sina kunder 
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generösa villkor vilket kan uppmuntra kunder till ett beteende där de beställer mer än 

vad de egentligen behöver (PostNord, 2018). Kundernas hem kan numera liknas med ett 

provrum där olika modeller och storlekar på plagg testas och bedöms, precis på samma 

sätt som i en fysisk butik (SVT, 2014; PostNord, 2018).  

 

Flera företag som tidigare endast hade fysiska butiker har idag utvidgat sina 

verksamheter till online-kanaler. Denna organisationsform benämns av Ofek, Katona 

och Sarvary (2011) som “Bricks and Clicks”, vilken enligt författarna kan vara en faktor 

i relationsbyggandet med de kunder som föredrar att handla online. Uppkomsten av 

“Bricks and Clicks” har lett till en ny strategi gällande logistiken för e-handel kallad 

“Click and Collect”. Begreppet “Click and Collect” innebär att kunder köper varor 

online och hämtar ut dem i företagens fysiska butiker (Marouseau, 2013). Enligt Mahar 

och Wright (2017) utnyttjar företag på detta sätt sina fysiska butiker för att öka 

flexibiliteten i orderprocessen av varor som beställts online. Istället för att varor 

levereras hem till kunder blir de mer engagerade i processen och ansvarar själva för att 

hämta ut sina varor i butiken (Maraouseau, 2013). Enligt Marouseau (2013) kan “Click 

and Collect” därför vara mer lönsamt än traditionell e-handel där varor i vissa fall 

levereras direkt hem till kunden. “Click and Collect” består av två olika aktiviteter, 

upphämtning av varan och returneringsprocessen (Mahar & Wright, 2017). I den här 

studien kommer den sistnämnda delen att studeras närmare och för en djupare förståelse 

kommer den att studeras ur ett företagsperspektiv och ett kundperspektiv. Denna 

situation, när kunden lämnar tillbaka en vara som inhandlats online i en fysisk butik, 

kommer härefter att benämnas “Return In-store”. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Flera forskare har uppmärksammat problemet med den alltför stora mängden returer och 

försöker bidra med olika lösningar för att de ska minska (Walsh, Albrecht, Kunz & 

Hofacker, 2016; Zhou & Hinz, 2016; Sahoo, Dellarocas & Srinivasan, 2017; Zhou, 

Hinz & Benlian, 2017). Zhou, Hinz och Benlian (2017) har undersökt betydelsen av 

varors paketering när det gäller huruvida konsumenter väljer att returnera dem eller inte. 

Andra forskare har visat att hjälpfulla recensioner (Sahoo, Dellarocas & Srinivasan, 

2017), ett gott rykte (Walsh et al., 2016) och en bättre produktbeskrivning (Zhou & 

Hinz, 2016) kan bidra till att antalet returer minskar. Walsh och Brylla (2017) belyser 

även problematiken med att en alltför hög returgrad påverkar kundrelationer. Enligt 
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studien påverkas kundernas tillfredsställelse och tillförlitlighet till företaget om det 

uppstår problem och en retur är nödvändig. Returer är därmed ett tecken på att företaget 

misslyckats med sin serviceprocess (Walsh & Brylla, 2017).  

 

Stuart, Bonawi-Tan, Loehr och Gates (2005) fokuserar på hur företag kan minska sina 

kostnader genom en förbättrad returhanteringsprocess medan Nagalingam, Kuik och 

Amer (2013) argumenterar för hur företagets returprocess kan effektiviseras när kunden 

returnerat varan, samtidigt som processen är hållbar ur miljösynpunkt. Dehghanbaghi, 

Hosseininasab och Sadeghieh (2016) problematiserar på liknande sätt som Nagalingam, 

Kuik och Amer (2013) men tar istället upp strategier för returprocessen som bland annat 

innefattar återförsäljning, reparation och återvinning av de returnerade varorna. Studien 

fokuserar på hur returen hanteras när den väl nått företaget och hur den kan användas 

för att minska miljön. Dehghanbaghi, Hosseininasab och Sadeghieh (2016) menar att 

företag genom att hantera returer på rätt sätt kan minska både extra kostnader och 

miljöpåverkan. När det gäller forskning som behandlar vilken miljöpåverkan transporter 

inom e-handel har, menar Rotem-Mindali och Weltevreden (2013) att det är viktigt att 

ta hänsyn till det faktum att kunder ofta kombinerar shoppingtrippen med andra 

aktiviteter och gör köp i fler butiker än endast en.  

 

Det råder delade meningar om hur företags returpolicys ska sättas. Flera forskare har 

studerat de svårigheter som finns när det gäller returpolicys (Mukhopadhyay & 

Setoputro, 2004;  Janakiraman, Syrdal & Freling, 2015; Hjort & Lantz, 2016). Hjort och 

Lantz (2016) har studerat vilken effekt returpolicys har på konsumentbeteende i form av 

köp- och returbeteende, men även på hur sådana policys kan påverka ett företags 

lönsamhet. Författarna menar att alltför generösa returvillkor kan ge företag kortsiktiga 

fördelar, att fria returer ökar försäljningen, men att det sällan leder till ökad lönsamhet 

eftersom kostnaden för returhanteringen där spelar en stor roll. Generösa returpolicys 

tenderar att minska kundernas orderstorlek och istället öka både antalet ordrar och 

returgraden (Hjort & Lantz, 2016). Detta problem identifierade Mukhopadhyay & 

Setoputro (2004) redan i ett tidigt stadie av e-handelns etablering. Studiens resultat 

visade bland annat att om ett företag fokuserar på faktorer som produktkvalitet och 

marknadsföring och på så sätt sänker efterfrågans priskänslighet kan de öka sin 

lönsamhet samtidigt som de kan sätta ett högre pris på en vara och erbjuda mer generösa 

returvillkor (Mukhopadhyay & Setoputro, 2004). Janakiraman, Syrdal och Freling 
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(2015) diskuterar problemet på liknande sätt och menar att företag bör vara 

eftertänksamma när de väljer vilka delar i returpolicyn som ska vara mer generösa än 

andra eftersom de påverkar försäljning och returer på olika sätt. Författarna 

argumenterar vidare för att företag med fördel kan använda sig av olika villkor för olika 

typer av produkter. 

 

Det har genomförts relativt få studier som handlar om “Click and Collect” och “Return 

In-store”. Mahar och Wright (2017) har uppmärksammat problematiken kring dessa två 

tjänster. Författarna menar att e-handelsföretag främst drar nytta av sådana system om 

de erbjuder generösa leverans- och returvillkor och om e-handelns omsättning är hög. 

Marouseau (2013) fokuserar på kundens deltagande i den logistiska processen vilket 

möjliggörs genom “Click and Collect”, medan Jara, Vyt, Mevel, Morvan och Morvan 

(2018) studerar vilka fördelar som finns med “Click and Collect” på lång sikt. Jara et al. 

(2018) belyser att företagets relation med kunden spelar en viktig roll när det gäller 

“Click and Collect”. Ertekin (2017) har studerat svårigheterna kring hur returer i butik 

kan påverka kunders beteende och tillfredsställelse både under och efter returprocessen. 

Enligt Ertekin (2017) kan företagen skapa starkare kundrelationer eftersom att chansen 

för återbesök ökar när kunderna vid ett tillfälle returnerat en vara i butiken. En svårighet 

ligger i att personalen måste bemöta kunderna på ett professionellt sätt när de returnerar 

varorna i en fysisk butik Ertekin (2017). Ertekins (2017) studie behandlar dock endast 

returer av varor som är köpta i butik och inte online.  

 

Ovanstående diskussion visar att flera forskare har uppmärksammat den problematik 

som finns kring returer, returpolicys och miljöpåverkan vilket är en följd av en ökad e-

handel. Det saknas däremot kunskap om “Click and Collect” och den del av konceptet 

som kallas “Return In-store”. Trots att ett antal forskare studerat ämnet är det ännu ej 

fastställt hur det påverkar företags returhanteringsprocess, hur det påverkar 

kundbeteende eller vilken påverkan det kan tänkas ha på miljön. Denna studie kommer 

mer djupgående att analysera aktiviteten “Return In-store” och bidra med kunskap till 

den problematik som finns kring det höga antalet returer inom e-handeln.  
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1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur detaljhandelsföretag inom modebranschen och dess kunder 

ser på “Return In-store” som ett returalternativ och även klargöra den miljöproblematik 

som finns relaterat till returer.   

 

1.4 Frågeställningar 

1. På vilket sätt anser detaljhandelsföretag att aktiviteten “Return In-store” har 

förändrat returhanteringsprocessen av varor köpta online? 

2. På vilket sätt anser kunder att konceptet “Return In-store” har förändrat sättet att 

returnera varor köpta online? 

3. Hur anser detaljhandelsföretag och kunder att “Click and Collect” påverkar 

kundernas beteende när det gäller returer? 

4. Vilken hänsyn tar detaljhandelsföretag och kunder till det miljöproblem som returer 

innebär? 

 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till butiker som bedriver verksamhet i fysiska butiker och försäljning 

online. De varor som beställs via företagets hemsida ska kunna hämtas ut i och lämnas 

tillbaka i den fysiska butiken, det vill säga att konceptet “Click and Collect” bedrivs.  

 

1.6 Modebranschen  

I studien har vi valt att fokusera på de företag som är verksamma inom modebranschen. 

Modehandeln på internet omsatte under år 2017 10,3 miljarder kronor vilket utgjorde 16 

procent av modebranschens totala omsättning (PostNord, 2018). En av de främsta 

anledningarna till varför vi valde modebranschen grundar sig i att problemet med returer 

är som störst inom just denna sektor, vilket vi kunde se i 2017 års e-barometern som 

uppmätte den högsta returgraden inom den valda sektorn (PostNord, 2018). 

Modebranschen är starkt präglat av beteendet att beställa hem flera storlekar och färger 

av en vara med intentionen att returnera någon av dem, speciellt vid inköp från e-

handeln (PostNord, 2018).   
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2 Metod 

I metodkapitlet kommer studiens tillvägagångssätt att beskrivas i detalj. Läsaren 

kommer att få en inblick i vilken forskningsmetod vi valt, på vilket sätt vi valt ut 

respondenter, hur vi samlat in data samt vilken kritik som kan riktas mot studien och 

dess metod.  

 

2.1 Forskningsansats 

Det finns olika uppfattningar inom olika forskningsområden om hur förhållandet mellan 

teori och empiri ser ut (Bryman & Bell, 2017). Forskare skiljer vanligen mellan två 

huvudsakliga forskningsansatser, induktion och deduktion. I en induktiv ansats utgår 

forskaren från observationer av och erfarenheter från verkligheten och formulerar 

därefter en teori baserad på dessa slutsatser. Jacobsen (2002) menar att en forskare 

aldrig kan observera verkligheten med ett helt och hållet öppet sinne. Trots att en 

induktiv ansats inte utgår från tidigare teori kommer forskarens egna tankar att påverka 

vilken data som samlas in och de teorier som sedan formuleras (Jacobsen, 2002). Som 

en följd kan teorierna komma att ändras i det fall framtida observationer skiljer sig från 

de som ligger till grund för teorierna, de går inte helt och hållet att generalisera (Fejes & 

Thornberg, 2015). En deduktiv ansats kan ses som motsatsen till en induktiv ansats. 

Fejes och Thornberg (2015) beskriver att en deduktiv ansats formulerar hypoteser 

utifrån en teori eller allmänna regler för att se om de stämmer överens med 

verkligheten. Med ett sådant tillvägagångssätt testar forskaren huruvida en teori har 

empiriskt stöd (Fejes & Thornberg, 2015).  

 

Fejes och Thornberg (2015) menar att det är få studier som är strikt induktiva eller 

deduktiva, det förekommer nästan uteslutande inslag av det ena eller det andra. 

Jacobsen (2002) beskriver detta som att forskare använder sig av mer eller mindre 

öppna ansatser och att alla sätter gränserna olika för var det induktiva respektive 

deduktiva arbetssättet tar vid. Av dessa anledningar utvecklades begreppet abduktion 

vilket är en kombination av en induktiv och deduktiv ansats (Jacobsen, 2002). Alvehus 

(2013) beskriver ett abduktivt tillvägagångssätt som att forskaren pendlar mellan en 

teoretisk och empirisk reflektion där det finns ständig möjlighet till omarbetning. Det 

första steget vid en abduktiv ansats innebär vanligen att forskaren arbetar med teori för 

att sedan reflektera över empiriska inslag och vad de kan ha för betydelse för den teori 

som finns. Det kan resultera i att forskaren finner nya aspekter i ämnet som leder till att 
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teorierna utvecklas. Sedan möter teori återigen empiri (Alvehus, 2013). Vår studie är 

precis som Fejes och Thornberg (2015) menar varken strikt induktiv eller strikt 

deduktiv. Ämnet valdes eftersom det under den senaste tiden riktats allt mer 

uppmärksamhet åt distribution och hantering av den stora mängd varor som beställs 

online. Som en följd av e-handel har även returgraden ökat. Detta inledande steg var 

således av en induktiv karaktär på det sätt som Jacobsen (2002) beskrivit. Därefter var 

arbetssättet snarare deduktivt och pendlade sedan till att vara induktivt igen när empirin 

analyserades. I enlighet med Jacobsens (2002) beskrivning genomfördes denna studie 

således med en abduktiv ansats.  

 

2.2 Kvalitativa undersökningsmetoder 

Det är en studies syfte som avgör vilken slags metod som är mest lämplig (Trost, 2010). 

Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod eftersom vi ämnade att öka 

förståelsen för det valda ämnet. Den data som samlas in med kvalitativa 

undersökningsmetoder bygger vanligen på små urval vilket gör att de i vissa avseenden 

ses som mindre trovärdiga eftersom de inte är representativa för befolkningen (Trost, 

2010). Enligt Trost (2010) är kvantitativa metoder mer trovärdiga när en undersökning 

ska generera sådan statistik. En kvalitativ forskares fokus ligger i att förstå hur den 

sociala verkligheten ser ut och det som sker i den (Bryman & Bell, 2017). Det kräver 

således att forskaren har empati för undersökningspersonernas verklighet och försöker 

att se på världen från deras synvinkel (Bryman & Bell, 2017). I motsats till detta 

fokuserar en kvantitativ undersökning kring forskarens uppfattning och det som är av 

intresse för studiens resultat. Av den anledningen kräver inte heller kvantitativ 

forskning närhet på samma sätt som kvalitativ forskning gör, där forskaren strävar efter 

att sätta sig in i undersökningspersonernas perspektiv (Bryman & Bell, 2017). Enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) öppnar kvalitativ forskning upp för flera olika 

tolkningsmöjligheter till skillnad från kvantitativ forskning som tenderar att endast ge 

entydiga svar. Vår studie genomfördes med en kvalitativ undersökningsmetod och 

bygger på det sätt som Trost (2010) beskriver på ett litet urval. För att kunna analysera 

mer djupgående hur “Return In-store” fungerar i verkligheten och hur både företag och 

kunder ser på returmetoden behövde vi utgå ifrån studiesubjektens perspektiv, i detta 

fallet personal i de fysiska butiker och dess kunder (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Genom att se till studiesubjektens perspektiv möjliggjorde det att vi fick mångtydiga 

svar som var möjliga att tolka på flera olika sätt. Vi kunde på detta sätt uppnå målet 



  
 

8 

med vår kvalitativa studie genom att reflektera över varför respondenterna svarade som 

de gjorde och på det sättet få förståelse för det undersökta ämnet.  

 

2.2.1 Vetenskapligt synsätt 

All forskning tar sin utgångspunkt i någon form av vetenskapligt förhållningssätt men 

synsättet kan skilja sig mellan forskningsområden. Ett positivistiskt förhållningssätt ser 

på verkligheten utifrån naturvetenskapens metoder och lagar (Bryman & Bell, 2017). 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att det mest centrala inom positivism är att all 

data ska vara observerbar, all fakta ska reduceras till något mätbart. Det har riktats kritik 

mot ett positivistiskt förhållningssätt på grund av detta, vissa mätinstrument kräver 

tolkning som endast ögat inte kan observera (Alvesson & Sköldberg, 2008). Enligt 

Bryman och Bell (2017) kännetecknas ett positivistiskt förhållningssätt även av att 

forskaren är helt objektiv i sin relation till det som undersöks. 

 

Hermeneutik anses vara motsatsen till positivism och innebär att verkligheten och 

mänskligheten är tolkningsbara. Inom forskning som har ett hermeneutistisk, eller 

tolkningsbaserat, förhållningssätt tillåts forskaren att vara subjektiv (Jacobsen, 

2002).  Forskning som har ett hermeneutistisk förhållningssätt syftar till att förstå 

människor genom att tolka deras tankar och upplevelser med hjälp av hur de uttrycker 

sig och hur de agerar, till skillnad från ett positivistiskt förhållningssätt som fokuserar 

på att förklara verkligheten (Fejes & Thornberg, 2015). Eftersom verkligheten kan 

tolkas på så många olika sätt beroende på vem som observerar den måste den förstås i 

sin egna kontext, vid en viss plats och tid (Jacobsen, 2002). Kvalitativ forskning 

kännetecknas av ett tolkningsinriktat synsätt eftersom den vanligen syftar till att förstå 

verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Eftersom denna studie avsåg att öka förståelsen 

för företag och kunders syn på det valda området användes ett hermeneutistisk 

förhållningssätt, där tolkning av både teori och empiri krävdes för att uppfylla studiens 

syfte. Vi var inte vid något tillfälle helt och hållet objektiva i relationen till ämnet. 

Eftersom en tolkning aldrig kan vara helt objektiv påverkades studiens slutsatser dels av 

respondenternas sätt att svara men även av våra egna tankar och reflektioner.  

 

2.3 Urval 

Kvalitativa undersökningar kännetecknas vanligen av att datainsamlingen baseras på 

någon form av ett icke-sannolikhetsurval. Enligt Jacobsen (2002) styrs urvalet i 
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kvalitativa metoder av studien avser att undersöka. Bryman och Bell (2017) beskriver 

vidare att de flesta kvalitativa studier utförs med ett målinriktat urval, vilket är ett slags 

icke-sannolikhetsurval. Ett sådant urval syftar till att välja deltagare som är relevanta för 

studiens syfte. I ett målinriktat urval strävar forskaren efter att välja respondenter som 

skiljer sig åt så att det finns variation i urvalet (Bryman & Bell, 2017). Däremot kan ett 

målinriktat urval inte vara helt och hållet representativt för en hel population, vilket är 

gemensamt för alla icke-sannolikhetsurval (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2017). Vid 

en första anblick kan ett målinriktat urval tyckas ha likheter med ett 

bekvämlighetsurval, vilket inte är fallet. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren 

väljer ut sådana deltagare som av en händelse finns tillgängliga medan ett målinriktat 

urval baseras på deltagarnas relevans för studien (Bryman & Bell, 2017). Precis som 

målinriktat urval är bekvämlighetsurval ett icke-sannolikhetsurval vilket av sin natur 

inte går att generalisera till en population. Bryman och Bell (2017) beskriver att en 

vanlig anledning till att forskare använder sig av icke-sannolikhetsurval istället för 

sannolikhetsurval är att sannolikhetsurval ofta är mer tidskrävande och kräver mer 

resurser. I denna studie användes ett icke-sannolikhetsurval på grund av den 

förstnämnda anledningen, det fanns begränsat med tid för att utföra undersökningen.  

 

2.3.1 Företag 

Eftersom studien behandlar två olika perspektiv och undersöker problemet från företags 

och kunders synvinkel intervjuades respondenter som var representativa för bägge 

perspektiv. Urvalet genomfördes således på två olika sätt. Vid valet av personer som 

representerade ett företagsperspektiv användes en kombination av målinriktat och 

bekvämlighetsurval. För att delta i undersökningen krävdes det att respondenterna 

uppfyllde två förutbestämda kriterier. Först och främst skulle respondenterna arbeta på 

ett detaljhandelsföretag som verkar inom modebranschen. Det andra kriteriet var att 

företaget i fråga bedriver konceptet “Click and Collect” vilket medförde att kunder hade 

möjligheten att returnera varor som köpts online i den fysiska butiken. Det kan klassas 

som ett målinriktat urval eftersom de valda respondenterna besitter kunskap kring ämnet 

och har erfarenhet av returer i butik, vilket hade en strategisk betydelse för studiens 

syfte i enlighet med Bryman och Bells (2017) beskrivning av målinriktat urval. Det kan 

däremot ses som ett bekvämlighetsurval eftersom de utvalda butikerna ligger i eller nära 

våra hemstäder. Om studien inte hade haft en tidsbegränsning skulle respondenter från 

företagens huvudkontor i vissa avseenden varit ett bättre alternativ. Vi ansåg att 
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medarbetarna på lokal nivå besatt tillräcklig kunskap för att kunna besvara de frågor 

som ställdes vilket gjorde att de var relevanta för studien.  

 

Följande respondenter representerar företagens perspektiv: 

Linda Lidberg 

➢ Butikschef på Vero Moda i Kalmar. Personlig intervju, 2018-04-23. 

Helena Johansson 

➢ Butikschef på Kappahl i Kalmar. Personlig intervju, 2018-04-23. 

Silvana Mihajlovic  

➢ Ställföreträdande butikschef på Lindex i Nybro. Personlig intervju, 2018-04-24. 

Malin Söderberg 

➢ Butikschef på Kappahl i Växjö. Personlig intervju, 2018-04-24. 

Catrin Lundqvist  

➢ Butikschef på Lindex i Växjö. Personlig intervju, 2018-04-25. 

Linda Magnusson  

➢ Butikschef på Gina Tricot i Kalmar. Besvarade frågor via mejl, 2018-05-07. 

 

2.3.2 Kunder 

När fokusgrupper sätts samman är det av betydelse att rätt personer väljs ut eftersom det 

påverkar studiens resultat (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) förklarar att det uppstår en 

slags dubbel urvalsproblematik. Med detta menar författaren att rätt respondenter först 

måste väljas ut och sedan måste ytterligare ett beslut tas gällande hur grupperna ska 

sättas samman (Jacobsen, 2002). Valet av personer som representerade ett 

kundperspektiv och som deltog i fokusgrupperna baserades på ett bekvämlighetsurval, 

främst på grund av den snäva tidsbegränsningen (Bryman & Bell, 2017). De 

respondenter som medverkade bestod därför av en kombination av vänner, syskon, 

släktingar eller arbetskamrater som vi hade någon form av personlig koppling till. Enligt 

Halkier (2010) finns det svårigheter med att intervjua människor som forskaren har en 

personlig relation. Vissa frågor som ställs kan då uppfattas som självklara eftersom 

intervjuaren känner personen sedan tidigare och en stor del av kommunikationen är 

underförstådd (Halkier, 2010). Det kan göra att vissa svar förbises eftersom 

respondenten tror att intervjuaren redan är medveten om svaret. Positiva aspekter är att 

deltagarna känner sig tryggare inför intervjun och det är en större chans att de är villiga 

att ställa upp (Halkier, 2010). Vi såg denna typ av urval som fördelaktigt eftersom vi 
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kunde välja ut respondenter som shoppar mycket på nätet och som därmed var relevanta 

för studien.  

 

Efter det att respondenterna hade valts ut sattes de samman i två grupper. Enligt 

Jacobsen (2002) kan sammansättningen av fokusgrupper se ut på olika sätt. Grupperna 

kan vara homogena, relativt heterogena eller heterogena (Jacobsen, 2002). 

Fokusgrupperna i den här studien bestod av homogena grupper eftersom respondenterna 

var kvinnor i samma ålder med liknande intressen. Jacobsen (2002) påstår att det kan 

vara fördelaktigt att skapa grupper där respondenterna är så lika varandra som möjligt, 

det vill säga homogena grupper. Detta kan bidra till att samtalet blir mer lättsamt och 

utbytet av erfarenheter förenklas (Jacobsen, 2002). Ytterligare ett beslut vi tog hänsyn 

till vid valet av vilka som skulle delta i fokusgrupperna gällde huruvida de skulle bestå 

av människor som känner varandra eller inte. Halkier (2010) menar att det på senare år 

blivit allt mer vanligt att använda fokusgrupper som utgörs av redan existerande sociala 

nätverksgrupper. I denna studie kände deltagarna i respektive fokusgrupp varandra 

sedan innan. Fördelar med en sådan struktur är att respondenterna lättare kan delta i 

samtalet när det sker tillsammans med människor de känner och kan genom delade 

erfarenheter och upplevelser hjälpa till att fördjupa varandras perspektiv (Halkier, 

2010).  

 

De två fokusgrupper som genomfördes bestod av följande respondenter: 

Fokusgrupp 1 – genomförd 2018-04-26: 

Ebba Rosén 

➢ 22 år, sjuksköterska. Bosatt i Nybro.  

Rebecka Gustavsson 

➢ 22 år, butikssäljare inom livsmedelsbranschen. Bosatt i Nybro.  

Marika Lundin 

➢ 22 år, studerande. Bosatt i Nybro. 

Felicia Hagel 

➢ 23 år, ekonom. Bosatt i Kalmar. 

Maja Erlandsson 

➢ 21 år, studerande. Bosatt i Nybro. 
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Fokusgrupp 2 – genomförd 2018-04-27: 

Emmie Ståhl 

➢ 22 år, sjuksköterska. Bosatt i Stockholm.  

Matilda Magnusson 

➢ 22 år, studerande. Bosatt i Växjö.  

Sofia Otteborn 

➢ 22 år, kundrådgivare inom försäkringsbranschen. Bosatt i Växjö.  

Lovisa Ljung 

➢ 22 år, studerande. Bosatt i Växjö.  

Elin Karlsson 

➢ 22 år, studerande. Bosatt i Växjö.  

Nellie Karlsson 

➢ 22 år, studerande. Bosatt i Växjö.  

 

2.4 Insamling av primärdata 

När det gäller kvalitativ forskning konstaterar Bryman och Bell (2017) att intervjuer är 

det mest förekommande tillvägagångssättet. Intervjuer förekommer även inom den 

kvantitativa forskningen men skiljer sig åt från de kvalitativa i flera avseenden, till 

exempel är tillvägagångssättet vid kvalitativa intervjuer betydligt mindre strukturerat 

(Bryman & Bell, 2017). Enligt Trost (2010) är intervjuns syfte att skapa en förståelse 

för respondentens tankar, känslor och sett att se på världen. Bryman och Bell (2017) 

förklarar mer ingående att kvalitativa intervjuer sätter respondentens åsikter i fokus och 

syftar till att få ut mer djupgående och detaljerade svar. Till skillnad från de mer strikta 

kvantitativa intervjumetoderna är kvalitativa intervjuer mer flexibla och intervjuaren 

kan välja att avvika från intervjuguiden. På det sättet kan denne välja vilken riktning 

intervjun ska ta beroende på vad respondenten svarar (Bryman & Bell, 2017).  

 

2.4.1 Semistrukturerade intervjuer med företag 

Intervjuerna med de respondenter som representerade företagsperspektivet var 

uppbyggda på ett semistrukturerat sätt och grundades på en intervjuguide som togs fram 

med hjälp av operationalisering. Vid en semistrukturerad intervju utgår intervjuaren från 

en intervjuguide, men kan även ställa frågor utöver guiden om de anknyter till 

respondentens svar (Bryman, & Bell, 2017). En fördel med denna intervjustruktur är att 

respondenten får friheten att utforma svaren på valfritt sätt och ges möjligheten att 
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berätta mer utförligt om ämnet (Bryman & Bell, 2017). Det var en trygghet att ha en 

intervjuguide eftersom det gjorde svaren relevanta för forskningsfrågorna. Däremot är 

det viktigt att behålla flexibiliteten under intervjun och inte följa intervjuguiden alltför 

strikt (Bryman & Bell, 2017). För att undvika detta ställdes följdfrågor, speciellt i de fall 

det fanns oklarheter i vad respondenten menade. Frågorna formulerades i vissa fall om 

beroende på hur respondenten svarade på tidigare frågor eller om denne inte förstod 

frågan.  

 

Intervjuerna tog mellan 20 till 30 minuter att genomföra. För att få ut så mycket 

information som möjligt av intervjuerna användes två intervjuare. Flera forskare menar 

att det är fördelaktigt att använda sig av flera intervjuare (Bechofer, Elliot & Mccrone, 

1984; Trost, 2010). Bechofer, Elliot och Mccrone (1984) påstår att intervjun med två 

intervjuare blir mer lättsam och ger känslan av att det är en vanlig konversation. Trost 

(2010) instämmer i detta resonemang och menar vidare att två samspelta intervjuare kan 

få en djupare förståelse i de svar som ges eftersom de tillsammans kan generera en 

större informationsmängd. I enlighet med Bechofer, Elliot och Mccrones (1984) teori 

hade den ena intervjuaren en mer passiv roll med syftet att observera respondentens 

reaktioner, spela in och anteckna det som sades. Den andra intervjuaren ansvarade för 

att ställa frågorna, men den mer passiva personen hade möjlighet att ingripa och ställa 

en följdfråga eller liknande (Bechofer, Elliot & Mccrone, 1984). På grund av 

oförutsedda händelser kunde en av intervjuerna inte genomföras i ett personligt möte. 

Respondenten besvarade istället frågorna via mejl, vilket kan anses vara en nackdel för 

studien eftersom det kan ha en negativ påverkan på trovärdigheten.  

 

Inför intervjuerna skickades intervjuguiden till samtliga respondenter för att ge dem 

möjlighet att vara förberedda, sätta sig in i ämnet och starta tankeverksamheten i ett 

tidigt skede. Med godkännande från respondenterna spelades alla intervjuer in och 

därefter transkriberades de omgående. Dessa två aktiviteter medförde att arbetet med 

empiri och analys förenklades, att redogörelsen av intervjuerna blev korrekt och att 

risken för att missa viktig information minskades. Transkribering beskrivs av Bryman 

och Bell (2017) som en tidsödande process. Enligt Bechofer, Elliot & Mccrone (1984) 

underlättas transkriberingen vid två intervjuare, eftersom den passive intervjuaren kan 

fokusera på att inspelningen fungerar som den ska. I och med att den passive 
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intervjuaren kunde anteckna mer djupgående krävdes inte lika mycket arbete vid 

transkriberingen eftersom mycket av informationen redan fanns nedskriven.  

 

2.4.2 Fokusgrupper med kunder  

Bryman och Bell (2017) beskriver fokusgrupper som en metod där fler än en person 

intervjuas i grupp. En djupare beskrivning ges av Halkier (2010) som förklarar att 

datainsamlingen skapas genom gruppinteraktion mellan de utvalda intervjupersonerna 

där forskarens bestämda ämne är i fokus. I fokusgrupper lämnas viss del av kontrollen 

till deltagarna som kan lyfta de frågor och perspektiv som de finner betydelsefulla och 

relevanta för ämnet (Bryman & Bell, 2017). Enligt Bryman och Bell (2017) är det en 

viktig del inom kvalitativ forskning eftersom den syftar till att förstå människors 

uppfattningar och beteenden. Fokusgrupperna öppnar upp för diskussion och ett 

ifrågasättande mellan deltagarna (Halkier, 2010; Bryman & Bell, 2017). Deltagarna 

tvingas att argumentera för sina åsikter vilket gör att de även reflekterar över dem och i 

vissa fall ändrar uppfattning (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) förklarar att detta gör att 

forskaren får en mer realistisk beskrivning av vad människor faktiskt tycker och 

tänker.  Bryman & Bell (2017) lyfter att en positiv aspekt med fokusgrupper är att 

respondenterna tillsammans tenderar att definiera problemet på innovativa sätt och 

producerar mer kreativa idéer tillsammans. Halkier (2010) resonerar på liknande sätt 

och poängterar att dessa jämförelser av erfarenheter och förståelse som produceras är 

svårare att få fram vid individuella intervjuer. 

 

På grund av tidsaspekten valde vi att genomföra de två fokusgrupperna med en 

moderator vid respektive tillfälle, till skillnad från de personliga intervjuerna där vi var 

två intervjuare vid varje intervju. Den första fokusgruppen tog cirka 40 minuter och den 

andra tog cirka 30 minuter att genomföra. Båda fokusgrupperna genomfördes hemma 

hos en av deltagarna vilket är en av de vanligaste platserna utöver en institutionell plats 

eller en ämnesrelevant plats (Halkier, 2010). Denna plats valdes för att respondenterna 

skulle känna sig bekväma. Precis som vid de kvalitativa intervjuerna utformades en 

intervjuguide genom operationalisering för att underlätta för moderatorn. 

Fokusgruppernas struktur kan därför främst liknas med Halkiers (2010) beskrivning av 

den strama modellen som innebär att de frågor som ställs är specifika och formulerade 

sedan innan. För att behålla flexibiliteten och få samtalet i rätt riktningar kunde 

intervjuaren ställa följdfrågor. Enligt Halkier (2010) lämpar sig den strama modellen 

bäst för de studier där fokuset ligger på diskussionens innehåll snarare än på 
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interaktionen mellan deltagarna. Den främsta fördelen är att forskaren med stor 

sannolikhet får fram rätt kunskap till vad den avser att undersöka (Halkier, 2010), vilket 

var av stor betydelse för oss då vi inte hade tid att genomföra fler intervjuer om vi hade 

fått för lite information.  

 

De båda fokusgrupperna spelades in och transkriberades. Enligt Bryman och Bell 

(2017) är det fördelaktigt att göra det för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. 

Halkier (2010) betonar att det är ett måste att ha materialet i skriftlig form, för att få en 

ordentlig överblick och för att sedan kunna göra en systematisk analys. Bryman och 

Bell (2017) menar att det underlättar extra mycket vid fokusgrupper eftersom det annars 

kan vara svårt att komma ihåg vem av respondenterna som sa vad. Det är även svårt att 

skilja rösterna från varandra för någon utomstående som inte varit närvarande vid 

fokusgruppen (Halkier, 2010), därför transkriberade moderatorn för respektive tillfälle 

den fokusgrupp denne höll i.  

 

2.4.3 Utformning av intervjuguide 

När en forskare genomför intervjuer är det en fördel för både intervjuaren och 

respondenten om det finns en intervjuguide att förhålla sig till. Inom kvantitativ 

forskning tar forskaren vanligen fram relevanta begrepp genom en operationalisering, 

vilket innebär att de formuleras på ett sätt så att de är mätbara (Bryman & Bell, 2017). 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att det inom kvalitativ forskning inte går att 

reducera begrepp så att de blir mätbara på ett likadant sätt som inom kvantitativ 

forskning. De begrepp som forskaren är intresserad av bör snarare endast studeras 

utifrån hur de ter sig i verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 2008). Innan vi ställde 

samman intervjuguider utformade vi operationaliseringar av den anledningen att de 

begrepp och områden vi var intresserade av att studera knöt an till teori. 

Operationaliseringarna utformades i tabellform där varje intervjufråga klargjordes med 

vilken forskningsfråga den behandlade och vilket syfte den hade. Eftersom studien 

studerar både företag och kunder skapades två olika tabeller för vardera perspektiv (se 

bilaga A och B). Enligt Bryman och Bell (2017) är det viktigt att intervjuguiden såväl 

som genomförandet av intervjun inrymmer flexibilitet. Intervjuguiden togs fram på ett 

liknande sätt vid både de personliga intervjuerna (se bilaga C) och vid fokusgrupperna 

(se bilaga D), eftersom målet med de båda var att intervjuns genomförande skulle 

inrymma flexibilitet vilket Bryman och Bell (2017) finner vara av stor vikt. Trost 

(2010) nämner att en intervjuguide bör vara kort och endast ta upp större frågeområden 
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så att den inte är alltför specifik. De intervjuguider som togs fram kan för en 

utomstående ses som extremt specifika med redan formulerade frågor. Att påpeka är att 

frågorna följde innehållet i respektive intervju och att strukturen såg annorlunda ut vid 

varje tillfälle med olika följdfrågor.  

 

2.5 Analysmetod 

Vid analys av kvalitativ forskning menar Higgs (2007) att tolkning av den insamlade 

datan är centralt. Vid kvantitativa undersökningar försöker forskare att undvika tolkning 

och istället ge en så verklighetstrogen bild som möjligt utan att någon eller något 

påverkar den (Higgs, 2007). Detta menar Higgs (2007) är olämpligt vid kvalitativa 

studier, eftersom det är genom tolkning av data som forskarna kan förstå det material de 

samlat in och kommer fram till ett resultat. Inom all forskning ställs det krav på att den 

genomförda studien har hög kvalitet som speglar forskarens goda kompetens (Fejes & 

Thornberg, 2015). Enligt Jacobsen (2002) måste allt empiriskt material som samlas in 

uppfylla två krav, kraven för validitet och reliabilitet. Validitet och reliabilitet är två 

centrala kvalitetskriterier inom kvantitativ forskning men dessa begrepp anses inte vara 

direkt överförbara till eller relevanta för kvalitativ forskning (Trost, 2010; Bryman & 

Bell, 2017). Fejes och Thornberg (2015) beskriver att en kvalitativ studie som uppnår 

hög kvalitet får läsaren att börja tänka och reagera på det den läser som uppmuntrar till 

vidare läsning. Nedan beskrivs alternativa kvalitetsbegrepp som enligt kvalitativt 

inriktade forskare är mer lämpliga för den forskning de bedriver (Bryman & Bell, 

2017).  

 

2.5.1 Alternativt reliabilitetsbegrepp 

Reliabilitet beskrivs vanligen som att en studie ska vara genomförd på ett sätt som 

väcker tillit och ge samma resultat om den genomfördes på samma sätt en gång till 

(Jacobsen, 2002). Enligt Halkier (2010) handlar reliabilitet inom kvalitativ forskning 

om att redogöra utförligt för tillvägagångssättet vid insamling och bearbetning av data. 

Som nämndes tidigare anses inte det traditionella reliabilitetsbegreppet vara överförbart 

till kvalitativ forskning. Bryman och Bell (2017) förklarar att det traditionella begreppet 

förutsätter att studien endast kan komma fram till en bild av verkligheten, vilket 

relaterar till kvantitativa studier. Detta stämmer inte vid kvalitativa studier eftersom de 

kan uppvisa mer än en bild av verkligheten. Forskare menar därför att trovärdighet är 

ett mer lämpligt begrepp som gör att kvaliteten i sådan forskning kan bedömas (Trost, 
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2010; Bryman & Bell, 2017). Begreppet trovärdighet innefattar fyra delkriterier; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  Enligt Trost (2010) utgör 

trovärdighet ett av den kvalitativa forskningens främsta problem. Forskare måste kunna 

påvisa att den data som tagits fram är insamlad på ett sätt som visar att den är seriös och 

relevant för studiens syfte och frågeställningar (Trost, 2010). De intervjuguider som 

användes vid insamling av data bifogades som bilaga vilket ger läsaren möjlighet att 

bedöma trovärdigheten i denna studie som en följd av hur trovärdigt läsaren anser att 

intervjumaterialet är. Vi har även vid flera tillfällen påpekat att beroende på vad som 

sades i intervjuerna och fokusgrupperna ställdes olika följdfrågor, trots att frågorna i 

intervjuguiden kan uppfattas som specifika. Precis som Trost (2010) menar är det svårt 

att bedöma en kvalitativ studies trovärdighet eftersom det alltid kommer att finnas 

inslag av subjektivitet som gör den svår att replikera. Våra egna tankar och reflektioner 

var närvarande genom hela arbetsgången och som en följd påverkade det studien, precis 

som de utvalda respondenternas sätt att se på ämnet.  

 

2.5.2 Alternativt validitetsbegrepp 

Jacobsen (2012) förklarar att innebörden av validitet är att det som mäts är det som 

studien är avsedd att mäta. Fejes och Thornberg (2015) påpekar att om det finns 

betydande brister i de metoder som använts kommer det att påverka studiens validitet, 

det vill säga i vilken utsträckning forskaren faktiskt har lyckats undersöka det som 

studien syftar till att undersöka. Precis som med reliabilitetsbegreppet är inte heller 

validitet direkt överförbart till kvalitativ forskning. Bryman och Bell (2017) nämner 

äkthet som ett alternativt kriterium för kvalitativa studier. Äkthetskriteriet innebär att 

studien ska ge en korrekt och rättvis bild av respondenternas åsikter om eller 

uppfattningar av ämnet. För att visa att studien innehar äkthet, eller validitet, 

argumenterade vi tydligt för våra metodval och presenterade resultaten på ett så 

rättvisande sätt som möjligt. Halkier (2010) redogör för ett begrepp som kallas 

kommunikativ validitet som innebär att forskaren försöker göra tillvägagångssätten i 

studien så tillgängligt för läsaren det går och på så sätt övertyga läsaren om att resultatet 

är äkta.   

 

2.6 Metodkritik 

Den främsta kritiken som riktas mot kvalitativ forskning är att den tenderar att bli alltför 

subjektiv (Bryman & Bell, 2017). Eftersom kvalitativ forskning syftar till att skapa en 
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förståelse för hur verkligheten ser ut och för det som sker i den är det ofrånkomligt att 

studien påverkas av forskarens egna tankar och reflektioner. Higgs (2007) menar att det 

därför är viktigt att ta hänsyn till hur stort inflytande forskarens egna värderingar och 

åsikter har vid analysen. Trost (2010) menar att det finns en risk att intervjuaren 

påverkar respondenterna med sina egna åsikter. Vid intervjuerna och fokusgrupperna 

försökte vi därför ha ett objektivt förhållningssätt och låta respondenterna svara på det 

sätt de vill. En svårighet med vår undersökning är att ämnet är relativt nytt och under 

utveckling vilket gör att resultatet kan komma att förändras inom en snar framtid. Det i 

kombination med subjektivitet gör att studien är svår att replikera eftersom att svaren på 

frågorna kan förändras beroende på hur “Click and Collect” och “Return In-store” 

utvecklas. Enligt Trost (2010) förändras även människor genom nya erfarenheter vilket 

gör att deras svar kan förändras. Forskaren själv är ett viktigt verktyg vid kvalitativa 

studier och det är det egna intresset som styr studiens inriktning vilket gör att inga 

forskare kommer att dra precis samma slutsatser (Higgs, 2007; Bryman & Bell, 2017).  

 

Som nämnts tidigare kan inte kvalitativa studier generaliseras på en hel population, till 

följd av att de vanligen baseras på små urval. Bryman och Bell (2017) menar att 

kvalitativa studier snarare bör generaliseras till teori än populationer. Det innebär att 

kvaliteten på studiens slutsatser spelar en större roll för generaliserbarheten vid 

kvalitativ forskning än vad det gör vid kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2017). 

Studiens insamlade empiriska material gav oss en tillräcklig grund att stå på för att 

kunna dra slutsatser som håller hög kvalitet. Trots det är vi medvetna om att våra 

slutsatser inte är helt och hållet generaliserbara på en population på det sätt som Bryman 

och Bell (2017) beskriver. Vidare riktas kritik mot bristande transparens hos kvalitativa 

studier (Bryman & Bell, 2017). För att motverka denna kritik försökte vi ge en så 

detaljrik beskrivning som möjligt av tillvägagångssättet vid val och genomförande av 

studien.  
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3 Teori 

Detta kapitel ämnar att ge en fullständig beskrivning av den teoretiska referensram som 

ligger till grund för studien. Studien består av följande fyra teorier: returer, Click and 

Collect, Return In-store och returer och dess miljöpåverkan. 

 

3.1 Returer 

E-handeln har bidragit till en ökande mängd returer vilket ses som ett problem i dagens 

samhälle. I modebranschen är returgraden dubbelt så hög när det gäller varor köpta 

online jämfört med i de fysiska butikerna (Bernon, Cullen & Gorst, 2016). Returer ses 

som ett misslyckande eftersom de i de flesta fall uppstår på grund av brister i företagets 

serviceprocess (Walsh & Brylla, 2017) och behöver då färdas tillbaka till företaget i vad 

som ses som “fel riktning” (Lambert & Stock, 1981). Författarna beskriver den 

omvända logistikprocessen som: “Going the wrong way, on a one way street because 

the great majority of product shipments flow in one direction.” (Lambert & Stock 1981, 

s. 19). Stock, Speh och Shear (2006) anser att de flesta returer uppstår till följd av 

problem, svårigheter och felaktigheter som skapas av säljaren eller kunden. Dessa 

returer benämner författarna som kontrollerbara eftersom företag kan åtgärda problemen 

med hjälp av rätt strategier. En del returer är dock oundvikliga och kan inte hanteras av 

företaget på kort sikt. Företagen måste därför se till att skapa system för att eliminera de 

kontrollerbara returerna helt och hållet så att endast de oundvikliga returerna tar upp 

plats på lagret (Stock, Speh & Shear, 2006).  

 

3.1.1 Företagens returhanteringsprocess 

Returer som uppstår inom all handel hanteras av företag på ett eller annat sätt. 

Företagets returhantering är en del av det som benämns “Reverse Logistics”, eller 

omvänd logistik med svenska termer (Jamshidi, 2011). Omvänd logistik är en process 

av att planera, implementera och kontrollera flödet av råvaror, varor i produktion och 

färdiga varor, från dess slutdestination tillbaka till den ursprungliga platsen (Jamshidi, 

2011). Processerna inom omvänd logistik är nära besläktade med grön logistik eftersom 

de båda innefattar aktiviteter vars strävan är att minska försörjningskedjans 

miljöpåverkan. Sådana aktiviteter är exempelvis återvinning och återanvändning av 

varor och förpackningar (Rogers & Tibben-Lembke, 2001). Rogers och Tibben-Lembke 
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(2001) menar dock att omvänd logistik främst bör syfta till flödet av material och varor 

som går bakåt i försörjningskedjan.  

 

“Returns Management”, returhantering, är ett bredare begrepp vilket behandlar de 

aktiviteter i försörjningskedjan som rör det tidigare nämnda “Reverse Logistics” men 

även returer, “gatekeeping” och förebyggande arbete för att undvika att returer uppstår 

(Rogers, Lambert, Croxton & García- Dastugue, 2002). Processen för returhantering 

kräver planering och med ett noggrant utförande kan företag, och alla aktörer i 

försörjningskedjan, gynnas av minskade kostnader, ökade vinster och att kunderna blir 

mer tillfredsställda (Rogers et al., 2002). Enligt författarna är ett strategiskt mål för 

returhantering att minska antalet returer som företag tar emot och att förhindra att de 

överhuvudtaget uppstår. Det första steget till en effektiv returhantering innebär att 

företag arbetar aktivt med att endast sälja varor i sådant skick att risken för dess retur 

minimeras, både på en strategisk och operativ nivå (Rogers et al., 2002). Enligt Rogers 

och Tibben-Lembke (1998) är även väl utförd “gatekeeping” en avgörande faktor för 

framgångsrik returhantering. “Gatekeeping” innebär att företag genomför sådana 

åtgärder att returerna inte tillåts att nå den omvända försörjningskedjan, detta utan att 

kundernas upplevda service påverkas (Rogers et al., 2002). “Gatekeeping” kan ses som 

en kontrollfunktion som undersöker och avgör vilka returer som släpps in i systemet och 

ser till att oberättigade returer inte tillåts nå företagets returhantering (Rogers & Tibben-

Lembke, 1998). Genom att stoppa ogiltiga returer minimeras onödiga kostnader och 

hela returhanteringsprocessen effektiviseras (Rogers et al., 2002).   

 

3.1.2 Returpolicys 

En del i returhanteringsprocessen är villkoren för returer, det vill säga ett företags 

returpolicy. Enligt Rogers och Tibben-Lembke (1998) spelar returpolicys en strategisk 

roll för många företag och initieras ofta av konkurrensmässiga anledningar. En av de 

faktorer som framförallt företag som bedriver e-handel konkurrerar med är returpolicys. 

Företag inför därför generösa returvillkor med målet att skapa konkurrensfördelar på 

marknaden (Rogers & Tibben-Lembke, 1998). Vissa företag erbjuder generösa 

returvillkor eftersom de tror att det kommer att öka försäljningen mer än vad det ökar 

returerna, trots att returer innebär höga kostnader (Janakiraman, Syrdal & Freling, 

2016). En generös returpolicy kan vara fördelaktig i vissa fall beroende på vad företaget 

ha för mål men överlag orsakar sådana villkor en minskad ordervolym och ett ökat antal 
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ordrar och returer (Hjort & Lantz, 2016; Janakiraman, Syrdal & Freling, 2016). Hjort 

och Lantz (2016) lyfter fram att den enda anledningen till att erbjuda fria returer, vilket 

är ett vanligt villkor inom e-handel, är att locka nya kunder. Detta relaterar till det 

faktum att det viktigaste för de allra flesta företag är att ha nöjda kunder och för att ha 

det måste företag låta sina kunder returnera varor oavsett anledning (Rogers & Tibben-

Lembke, 1998).  

 

3.1.3 Kundernas returbeteende 

Kundreturer är svåra för företag att förutsäga eftersom de är komplexa och orsakas av 

flera olika anledningar vilka skiljer sig mellan individer (Rogers & Tibben-Lembke, 

1998). För att företagens returhanteringsprocess ska fungera på bästa sätt måste företag 

enligt Rogers och Tibben-Lembke (1998) försöka ta reda på orsaken till varför returen 

uppstod. För att göra detta använder sig flera e-handelsföretag av returkoder, där kunden 

får välja det alternativ som stämmer överens med orsaken till returen (Rogers & Tibben-

Lembke, 1998). Potdar och Rogers (2012) tror att företag kan förutse returer genom den 

informationen som samlas in med hjälp av returkoder. Genom att systematiskt 

dokumentera information om returorsaker kan företag identifiera mönster och beteende 

hos sina kunder. Författarna menar att om returkoder samlas in och dokumenteras under 

en längre tid kommer företag att kunna genomföra allt mer korrekta prognoser. 

Eftersom företag med hjälp av prognoserna kan uppskatta returgraden kommer även alla 

processer inom företaget att gynnas (Potdar & Rogers, 2012). Precis som med 

returkoder inom e-handeln kan metoden som Potdar och Rogers (2012) beskriver 

användas i fysiska butiker där personalen istället tar reda på orsaken bakom returen vid 

returtillfället och för det direkt in i företagets datasystem.  

 

Foscht, Ernstreiter, Maloles, Sinha och Swoboda (2013) delar in kunderna i fyra olika 

grupper baserat på deras returgrad, från de som har en hög returgrad till de som 

returnerar vid enstaka tillfällen. Författarna menar att de olika grupperna skiljer sig åt 

gällande det initiala köpbeslutet, anledningen till varför de returnerar en vara och hur 

deras köpmönster ser ut. Kunder med hög returgrad beställer ofta mer än vad de 

egentligen vill ha, medan kunder med en låg returgrad hindras från att beställa flera 

varor för att undvika risker (Foscht et al., 2013). De flexibla och generösa 

returalternativen som erbjuds till e-handelskunderna har lett till att de köper fler varor 

än vad de egentligen behöver. Det faktiska köpbeslutet tas alltså numera inte förrän i 
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kundens egna hem när de fått hem varorna (Schrotenboer, Wruck, Roodbergen, 

Veenstra & Dijkstra, 2017). Bernon, Cullen och Gorst (2016) har identifierat detta 

kundbeteende som de väljer att kalla för “try before you buy”, som uppstått till följd av 

generösa returpolicys online vilket i sin tur ökar returgraden. Har företag tillräcklig 

förståelse för beteendet borde de kunna utnyttja informationen, spåra de kunder som 

beter sig på detta sättet, och därmed förebygga risken för att returer uppstår (Bernon, 

Cullen & Gorst, 2016). Griffis, Rao, Goldsby och Niranjan (2012) förklarar att returer 

inte bara behöver ses som negativa. En positiv returupplevelse kan skapa en högre 

lojalitetskänsla hos kunden som i sin tur stärker kundens relation till företaget. 

Företagen kan genom en väl genomförd returprocess försäkra kunden om att de valt rätt 

företag att handla från. Detta kan i sin tur uppmuntra kunden till att testa fler varor än 

vad de egentligen tänkt vid nästa beställning, vilket Griffis et al. (2012) bevisat genom 

att antalet beställda varor ökar efter en lyckad retur.  

 

3.1.4 Planerade och oplanerade returer 

Många kunder har ”giltiga” anledningar för att returnera varor, men idag utnyttjar 

flertalet av kunderna de generösa returpolicys som företagen erbjuder (Wachter, Vitell, 

Shelton & Park, 2012). Författarna har identifierat tre olika dimensioner för kunders 

returbeteende, varav en är planerad eller oetisk returnerare. Det planerade returbeteendet 

innebär att kunder redan innan de beställer produkterna bestämt sig för att returnera 

någon eller alla av varorna, vilket Wachter et al. (2012) anses baseras på oetiska 

värderingar. Detta beteende har starka kopplingar till det fenomen som kallas 

”fraudulent returning” (Wachter et al., 2012). Harris (2010) definierar ”fraudulent 

returning” som att kunden avsiktligt returnerar en trasig vara eller en vara som använts. 

Harris (2010) studie visar att cirka 92 procent av de tillfrågade respondenterna vid något 

tillfälle med avsikt returnerat en vara på sådana grunder som “fraudulent returning” 

innebär. Enligt författaren ökar sannolikheten för oetiskt beteende ju mer informerade 

kunderna är om företagets returpolicy, eftersom de då vet hur de kan kringgå reglerna. 

På grund av detta borde företag införa någon form av bestraffning eller sanktioner vid 

såna handlingar (Harris, 2010). 

 

Saarijärvi, Sutinen och Harris (2017) delar in kunders returbeteende i olika kategorier 

som beskriver orsaken bakom en retur, vilket går i linje med Wachter et al. (2012) 

resonemang om planerat returbeteende. Enligt Saarijärvi, Sutinen och Harris (2017) kan 
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returen vara antingen planerad eller oplanerad och kan orsakas av företaget eller av 

kunden själv. En planerad retur kan bero på att kunden beställt flera storlekar eller 

färger av ett plagg med intentionen att endast behålla ett av dem. Planerade returer kan 

även handla om att kunden beställer en vara bara för att testa den för nöjes skull. 

Returer kan orsakas av att kunden inte har tillräckliga likvida medel eller ångrar att den 

spenderat för mycket pengar (Saarijärvi, Sutinen & Harris, 2017). Det oplanerade 

returbeteendet kan bero på att varan innehar fel, att fel vara har levererats, att varan 

finns till ett billigare pris hos ett annat företag, att varans storlek är fel eller att kundens 

känsla för varan inte är “rätt” (Saarijärvi, Sutinen & Harris, 2017).  

 

3.2 Click and Collect 

I och med uppkomsten av “Click and Collect” kan företag som bedriver både fysiska 

butiker och e-handel erbjuda sina kunder möjligheten att beställa sina varor online och 

sedan hämta upp dem och returnera dem i fysiska butiker. “Click and Collect” är ett 

exempel på hur handeln i fysiska butiker och online integreras med varandra för att ge 

kunderna en så kongruent upplevelse som möjligt i alla försäljningskanaler (Bernon, 

Cullen & Gorst, 2016). Enligt Bernon, Cullen och Gorst (2016) skapar ett omnikanal-

tänk fördelar men det genererar även nya utmaningar när det gäller returhantering 

eftersom ett integrerat system är komplext. För kunden är “Click and Collect” 

fördelaktigt då de får sina varor snabbare och undviker eventuella fraktkostnader, och 

för företagen är det ett sätt att driva fler kunder till sina butiker (Mahar & Wright, 

2017). En nackdel för företag är dock att en stor mängd beställda varor riskerar att ta 

upp för mycket utrymme i butiken i de fall kunder inte hämtar sina varor (Bernon, 

Cullen & Gorst, 2016). Mahar och Wright (2017) menar däremot att det är de företag 

som har en hög andel försäljning online som gynnas mest av att erbjuda “Click and 

Collect”. Bernon, Cullen och Gorst (2016) förklarar att de varor som inte hämtas ut inte 

öppnas och säljs i butiken utan skickas tillbaka till lagret och hanteras på samma sätt 

som de andra returerna som uppstår i företagets försäljning online.  

 

3.2.1 Hybrid Shopping 

Omnikanal-konceptet “Click and Collect” kan ses som en del av det som kallas “the 

research-shopper phenomenon” (Verhoef, Neslin & Vroomen, 2007) eller “hybrid 

shopping” (Kalyanam & Tsay, 2013). Verhoef, Neslin och Vroomen (2007) förklarar att 

kunder tenderar att använda en kanal till att söka efter produkter, till exempel online, 
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men sedan köper dem genom en annan, till exempel i en fysisk butik. “Hybrid 

shopping” förklaras på liknande sätt då det innebär att kunden utnyttjar olika kanaler för 

olika syften, de samlar information på en kanal, rör vid en vara via en kanal och köper 

varan på ytterligare en (Kalyanam & Tsay, 2013). Detta beteende förenklas genom 

“Click and Collect” då kunden enkelt kan använda och kombinera företagets olika 

kanaler i köpprocessen. Kunden kan handla dygnet runt och välja att få varorna 

levererade hem eller till butik (Jara et al., 2018). “The research-shopper phenomenon” 

fokuserar på hur kunden tar sök- och köpbeslut. Det vanligaste är att kunden söker 

information på internet och köper varan i butik (Verhoef, Neslin & Vroomen, 2007). 

Bernon, Cullen och Gorst (2016) påstår däremot att kunder söker information både 

online och i butik för att sedan köpa produkten online.  

 

3.2.2 Merförsäljning  

Konceptet “Click and Collect” medför som tidigare nämnts att kunden måste ta sig till 

den fysiska butiken, både när varan hämtas och vid en eventuell retur. Mahar och 

Wright (2017) menar att eftersom “Click and Collect” får online-kunderna till butiken 

kan dessa tillfällen ses som en möjlighet till att öka försäljningen i företagets fysiska 

butiker. För att företag ska lyckas med detta behöver de investera i faktorer och 

aktiviteter som kan påverka kundens upplevelse och köpintentioner (Mahar & Wright, 

2017). Det kan till exempel handla om utformningen av butiksmiljön. Mohan, 

Sivakumaran och Sharma (2013) menar att en butiksmiljö, med faktorer som musik, 

ljussättning, personal och layout, kan skapa starka begär hos kunden vilket kan 

uppmana till impulsköp. Det finns även en koppling mellan impulsköp och 

konsumenternas returbeteende. Wachter et al. (2012) menar att kunder som handlar 

impulsivt tenderar att ha ett planerat eller oetiskt returbeteende och att det även finns en 

stark koppling till generösa returvillkor.  

      

3.3 Return In-store 

“Return In-store” är den delaktivitet i konceptet “Click and Collect” som innefattar den 

returneringsprocess som uppstår när en vara som inhandlats online returneras till en 

fysisk butik. Enligt Bernon, Cullen och Gorst (2016) spelar returmöjligheterna en viktig 

roll för kunder vid “Click and Collect”. Kunder värdesätter en enkel returneringsprocess 

och möjligheten att kunna returnera varor på mer än en plats. “Return In-store” har visat 

sig vara det alternativ som kunder föredrar (Bernon, Cullen & Gorst, 2016). Ertekin 
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(2017) menar att om kunden ges möjligheten att lämna tillbaka varor i en fysisk butik 

kommer relationen mellan företaget och kunden att stärkas. Mötet mellan kunden och 

personalen när kunden lämnar tillbaka en vara i en butik är en viktig faktor när det 

kommer till relationsbyggande och kan gynna företaget om det hanteras på rätt sätt. En 

väl hanterad retursituation kan även generera ytterligare framtida köp (Ertekin, 2017).  

 

När en vara som inhandlats online returneras i en fysisk butik sker någon av följande 

returhanteringsprocesser: kunden får tillbaka sina pengar i butiken och varan stannar 

kvar i butikens lager, kunden får sina pengar tillbaka i butiken och varan returneras till 

ett distributionscenter eller får kunden ett returkvitto i butiken och varan returneras till 

ett distributionscenter för hantering och återbetalning (Bernon, Cullen & Gorst, 2016). 

Det första alternativet innebär att varan omedelbart kan återgå till försäljning i butiken 

och företaget kan tillfredsställa kunden direkt genom återbetalning men däremot kan det 

orsaka överbelastning i butikens lager. Det kan även vara konsekvensen i de fallen 

kunderna inte hämtar ut varor som de beställt via “Click and Collect” (Bernon, Cullen 

& Gorst, 2016). Sådana varor hanteras på samma sätt som en retur. De går igenom 

samma process som kundreturer men får aldrig möjligheten att säljas i butiken utan 

skickas tillbaka till distributionscentret. Enligt Bernon, Cullen och Gorst (2016) är det 

inte heller säkert att varor som säljs online kan säljas i den fysiska butiken. De övriga 

alternativen innehar fördelen att personalen i butiken inte behöver hantera returen mer 

än i det avseendet att ta emot, sända vidare varan och eventuellt ansvara för kundens 

återbetalning (Bernon, Cullen & Gorst, 2016). Författarna menar vidare att en central 

returhantering är mer effektiv än decentraliserad hantering. Däremot innebär dessa 

alternativ att företaget förlorar möjligheten att sälja de returnerade varorna i den fysiska 

butiken (Bernon, Cullen & Gorst, 2016). 

 

3.3.1 Återförsäljning 

Det finns flera olika åtgärder att använda vid hanteringen av produktreturer, varav en av 

dem är återförsäljning. Återförsäljning innebär att varan omedelbart återanvänds och 

återgår till försäljning när den nått företaget (Dehghanbaghi, Hosseininasab, & 

Sadeghieh, 2016). Bland de olika alternativen som finns att välja på vid hanteringen av 

returer rankar Wadhwa, Madaan och Chan (2009) återförsäljning på första plats, även 

Thierry, Salomon, Nunen och Wassenhove (1995) menar att detta är det bästa 

alternativet eftersom det kräver minst grad av demontering. När det gäller returer som 
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skickas tillbaka till e-handlarnas lager kan flera av dem gå till återförsäljning efter de 

blivit inspekterade och paketerats om (Schrotenboer et al., 2017). Enligt Schrotenboer et 

al. (2017) utgör detta returflöde både extra kostnader och arbete för företaget eftersom 

varorna måste återinföras i lagret innan de kan säljas på nytt till kunderna.  

 

3.3.2 Personalens bemötande 

Som tidigare nämnts är returer ett tecken på att företaget misslyckats med sin 

serviceprocess (Walsh & Brylla, 2017). Returer i butiker kan därför ses som en 

möjlighet till “service recovery” för företaget då de får en chans att åtgärda vad som 

annars kan en bli förlorad transaktion eller kundrelation (Ertekin, 2017). Med “service 

recovery” menas de aktiviteter som genomförs av företaget som en reaktion till det 

servicemisslyckande som uppstått (Grönroos, 1988). När “service recovery” utförs på 

ett exceptionellt sätt kan kundens tillfredsställelse till och med kan bli högre än vad den 

var innan felet uppstod (Ok, Back & Shanklin, 2007). I och med detta menar Ertekin 

(2017) att det är viktigt att företag tar tillvara på den interaktion som uppstår när kunder 

returnerar varor i den fysiska butiken. Författaren påpekar dock att returer innebär en 

hög risk för företaget eftersom de kan skada relationen till kunden om de inte hanteras 

rätt sätt, men en lyckad interaktion vid returhanteringen kan ge ett mycket gott resultat 

för företaget. Enligt Ertekin (2017) kan frontpersonalen vid “Return In-store” ta reda på 

varför kunden lämnar tillbaka varan och på så sätt hjälpa kunden att hitta ett substitut. 

Genom denna enkla interaktion kan frontpersonalen lyckas få kunden att byta den 

returnerade varan mot en ny vilket gynnar företaget eftersom den vara som kunden 

väljer istället i vissa fall kan vara dyrare. “Return In-store” blir således fördelaktigt för 

företaget (Ertekin, 2017). Även Ofek, Katona och Sarvary (2011) belyser 

frontpersonalens betydelse i samband med returer. Författarna menar att företag genom 

välutbildad personal kan erbjuda kunderna service med hög kvalitet, se till att de tar ett 

bra köpbeslut och på så sätt förhindra att returer uppstår efter köpet.    

   

3.4 Returer och dess miljöpåverkan 

Ett problem som uppkommit i samband med e-handeln är den höga mängden returer. 

Enligt Björklund (2012) påverkar den stora mängden returer miljön på grund av ökade 

transporter, ökat hanteringsarbete och ökad förbrukning av förpackningar. Returer 

medför olika mycket miljöpåverkan beroende på vilket sätt kunden väljer att returnera 

varan (Bertram & Chi, 2017). Enligt författarna påverkar returer till fysiska butiker 
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miljön negativt, vilket de baserar på den genomsnittliga konsumentens resa till butiken. 

E-handel sägs kunna minska konsumenternas shoppingresor, men Van Loon, Deketele, 

Dewaele, Mckinnon och Rutherford (2015) menar att det inte går att eliminera dem helt. 

Konsumentresor uppstår trots det, till exempel på grund av felaktiga leveranser, returer 

och upphämtning av varor hos ett ombud eller i en fysisk butik. Sådana orsaker är 

vanligt förekommande och har en negativ påverkan på miljön (Van Loon et al., 2015). 

Van Loon et al. (2015) har kommit fram till att varukorgsstorleken, det vill säga antalet 

varor en kund köper, är en kritisk faktor inom e-handeln. De största e-handlarna har ofta 

lager på flera olika platser vilket gör att om kunden har en stor varukorg med flera 

produkter, kan de i vissa fall delas upp och skickas i flera paket från de olika platserna 

(Van Loon et al., 2015). Den stora mängden förpackningar som används inom e-

handeln lämnar också ett avtryck på miljön, störst påverkan har de förpackningar som är 

i kartong (Van Loon et al., 2015). Produkterna som säljs inom e-handeln är ofta mer 

svårhanterliga vilket gör att mer luft skickas eftersom det är svårt att anpassa 

förpackningarna till varje kunds specifika order (Björklund, 2012). 

 

3.4.1 Transport 

E-handeln möjliggör att företag kan utöka sin geografiska marknad och nå ut till fler 

kunder, detta i sin tur skapar längre transportsträckor (Björklund, 2012). Björklund 

(2012) förklarar att logistik handlar om mer än bara transporter, men att det är 

transporterna som har störst påverkan på miljön och de hamnar därför i fokus. Kunder 

kräver att produkter levereras så snabbt som möjligt, vilket sätter press på företagen 

som ibland blir tvungna att använda transportmedel som inte är att föredra ur en 

miljösynpunkt (Bertram & Chi, 2017). En del varor levereras direkt till kundernas hem, 

vilket medför stor miljöpåverkan. Detta speciellt på grund av flertalet misslyckade 

leveranser, vilket sker då kunden inte är hemma och paket inte kan levereras (Bertram 

& Chi, 2017). E-handel medför alltså fler transporter till skillnad från vad den 

traditionella handeln gör. Däremot påverkar uppvärmningen av butikslokaler miljön 

negativt (Björklund, 2012).  

 

3.4.2 The-last-mile 

I och med framväxten av e-handel behöver hänsyn tas till aspekten “the-last-mile”, det 

vill säga den sista delen av leveranssträckan till kunden (Suh, Smith & Linhoff, 2012). 

Vid beställningar online behöver kunden inte ta sig till en butik utan får varan skickad 
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till sig eller ett postombud (Björklund, 2012). Flera faktorer spelar roll vid avgörandet 

om detta är positivt eller negativt ur miljösynpunkt. Det kan handla om huruvida 

kunden får paketet levererat hem eller måste hämta det hos ett ombud (Björklund, 

2012). Björklund (2012) förklarar att färdsättet kunden använder när den ska hämta ut 

paketet vid ett postombud har betydelse. I vissa fall behöver kunden köra bil en längre 

sträcka och ibland sker det ihop med andra ärenden (Björklund, 2012). Suh, Smith och 

Linhoff (2012) förklarar att hemleveranser ses som negativa och ineffektiva när 

kunderna beställer enstaka varor från olika företag vars distributionscenter ligger långt 

ifrån varandra och långt från kundens hem. Suh, Smith och Linhoff (2012) menar att en 

lösning för att minska miljöpåverkan av ”the-last-mile” är att skapa lättillgängliga 

platser för kunder att hämta ut sina paket. Dessa platser placeras med fördel vid sådana 

ställen där många människor rör sig dagligen (Suh, Smith & Linhoff, 2012).   

 

3.4.3 Konsumentens ansvar 

Det är inte bara upp till företagen att arbeta hållbart och värna om miljön, ett stort 

ansvar tilldelas även konsumenterna (Björklund, 2012). Konsumtionen är en stor 

bidragande faktor till den negativa miljöpåverkan. Även valet av företag har stor 

betydelse, eftersom företagen inte kan tillverka produkter om ingen köper dem 

(Björklund, 2012). Björklund (2012) menar att om konsumenterna väljer varor med 

produktmärkning som värnar om hållbarhet kan konsumtionen bli mer hållbar. När det 

gäller konsumentresor tar flera kunder bilen när de ska hämta upp sina paket vilket 

resulterar i ökade utsläpp (Van Loon et al., 2015). Detta skulle kunna undvikas genom 

att kunderna istället väljer ett annat färdsätt. Det planerade shoppingbeteendet som 

uppkommit i samband med e-handeln är inte heller hållbart ur miljösynpunkt. Eftersom 

returer har en negativ påverkan på miljön bidrar de kunder som handlar oetiskt, som 

planerat innan köp att returnera varorna, ytterligare till miljöförstörelsen (Wachter et al., 

2012). 
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenteras studiens empiriska material. Eftersom studien behandlar två 

olika perspektiv har vi valt att dela in kapitlet i två rubriker, där den första behandlar 

företagets perspektiv och den andra kundens perspektiv. Därefter har vi gjort 

ytterligare en indelning där respondenternas svar redovisas enligt studiens fyra teorier. 

Slutligen ges läsaren en skildring av likheter och skillnader mellan de båda 

perspektiven. 

 

4.1 Företagsperspektiv 
4.1.1 Returer 

I de olika modebutikerna ser majoriteten av cheferna inte returerna som uppstår till följd 

av e-handeln som ett problem. Detta beror till stor del på att de inte behöver hantera en 

särskilt stor mängd returer som genererats från e-handeln. Däremot menar Mihajlovic1 

att returerna i hennes butik är ett stort problem. Ungefär nio av tio beställningar 

resulterar i någon form av retur, vilket medför kostnader i både tid och pengar för 

butiken. Eftersom ”Return In-store” är en relativt ny returmetod menar Johansson2 att 

det i början var besvärligt att genomföra returerna i systemen men att de hela tiden 

förbättras och förenklas. Både Lundqvist3 och Magnusson4 instämmer med Johansson2 

och ser returtillfället som en möjlighet eftersom det får in kunden till butiken som kan 

hitta något annat istället. 

 

Det är svårt för butikerna att förebygga de returer som e-handeln genererar, de försöker 

istället motverka dem när de väl uppstår. När kunden ska returnera en vara försöker de 

använda sin service för att hjälpa kunden och kanske få denne att byta till en annan vara. 

Magnusson4 beskriver att de till exempel hjälper kunden att prova plagg i andra färger 

för att kunden ska vara säker på att storleken passar, vilket minskar risken för att en 

retur ska uppstå. Mihajlovic1 förklarar på liknande sätt att risken för en retur minskar 

om kunden istället handlar i den fysiska butiken eftersom de får möjlighet att känna på 

varorna och få råd från personalen. De flesta respondenterna försöker alltså på något sätt 

arbeta för att minska antalet returer men Lundqvist3 är av en annan åsikt. Hon menar att 

de i butiken inte arbetar förebyggande för att eliminera returerna, utan att de ser returen 

                                                 
1 Mihajlovic, Silvana. Ställföreträdande butikschef på Lindex i Nybro. Personlig intervju, 2018-04-24. 
2 Johansson, Helena. Butikschef på Kappahl i Kalmar. Personlig intervju, 2018-04-23. 
3 Lundqvist, Catrin. Butikschef på Lindex i Växjö. Personlig intervju, 2018-04-25. 
4 Magnusson, Linda. Butikschef på Gina Tricot i Kalmar. Besvarade frågor via mejl, 2018-05-07. 
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som en service företaget erbjuder och som måste finnas när ett företag bedriver både 

fysisk handel och e-handel.  

 

Respondenterna i de butiker som undersöktes ansåg att de hade en bra och generös 

returpolicy då de erbjuder flera dagar öppet köp och ger kunden möjlighet att returnera 

sina online varor i de fysiska butikerna. Alla är eniga om att dessa villkor medför att 

kunderna handlar mer varor än vad de annars skulle gjort. Söderberg5, Johansson2 och 

Magnusson4 menar att eftersom det är så enkelt att lämna tillbaka varor, då kunden 

slipper skicka tillbaka varan utan kan gå direkt till en fysisk butik, vågar kunderna 

handla mer. En del av respondenterna har även upptäckt ett mer negativt returbeteende 

hos sina kunder. Mihajlovic1 förklarar att det finns en del kunder som kommer till 

butiken ett antal gånger i månaden och lämnar tillbaka större volymer av varor. Dessa 

kunder har satt det i system och handlar nästan dubbelt av allting. Även Johansson2 och 

Lidberg6 har märkt av detta planerade returbeteende men inte i lika stor utsträckning. 

Lidberg6 berättar att de ibland får tillbaka returer som kunden inte ens har packat upp, 

då kunden har ångrat sig redan innan de ens fått varan i handen. Mihajlovic1, 

Johansson2 och Lidberg6 menar att det är en följd av det nya konceptet, ”Click and 

Collect”, som inte går att undvika eller styra över. Enligt Magnusson4 uppmanar 

personalen i butiken till viss del kunderna till ett sådant beteende. För företaget är det 

bättre om kunden beställer två plagg och behåller ett plagg men returnerar det andra än 

att bara beställa ett plagg och returnera det4.  

 

4.1.2 Click and Collect 

För flera av butikerna är ”Click and Collect” ett relativt nytt koncept som under det 

senaste året börjat bli slagkraftigt och blivit ett alternativ som används av kunderna. 

Enligt Lundqvist7 har Lindex från det att företaget startade sin e-handel legat i framkant 

när det gäller att integrera handeln i fysiska butiker med handeln online. Lindex har från 

början erbjudit sina kunder möjligheten att beställa varor till butiken, vilket de inte 

heller tar ut någon fraktkostnad för. Idag hjälper personalen kunderna att beställa varor 

till butiken om det de önskar inte finns i butikens sortiment. Lundqvist7 säger att denna 

tjänst i dagsläget är bunden till kassasystemet men att de förhoppningsvis inom en snar 

framtid ska kunna göra det var som helst i butiken med hjälp av andra tekniska verktyg, 

                                                 
5 Söderberg, Malin. Butikschef på Kappahl i Växjö. Personlig intervju, 2018-04-24. 
6 Lidberg, Linda. Butikschef på Vero Moda i Kalmar. Personlig intervju, 2018-04-23. 
7 Lundqvist, Catrin. Butikschef på Lindex i Växjö. Personlig intervju, 2018-04-25. 
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exempelvis läsplattor. Enligt Johansson8 och Söderberg9 erbjuder även Kappahl sina 

kunder denna tjänst där butikspersonalen hjälper kunden att beställa en annan vara som 

inte finns i sortimentet eller en storlek som tagit slut i butikens lager, detta utan någon 

fraktkostnad. Johansson8 beskriver det som att de försöker skapa en helhetsbild av 

företaget för kunden. Mihaljovic10 upplever ett dilemma med att den fysiska handeln 

och e-handeln ska integreras och fungera som ett. I Lindex e-handel, som kallas för 

”Shop Online”, finns fler erbjudanden som endast gäller ”Shop Online” än vad det gör 

för de fysiska butikerna. Mihajlovic10 menar att om de hade fått ta del av samma 

erbjudanden i butik hade de kunnat hjälpa kunden på plats i butiken istället. En följd av 

att Lindex även figurerar på flera olika sociala mediekanaler är att vissa plagg tar slut på 

”Shop Online” medan de fortfarande finns kvar i butik, något Mihajlovic10 tror att 

kunderna inte alltid är medvetna om. 

  

Söderberg9 och Mihajlovic10 uppfattar det som att det framförallt är den yngre 

generationen som använder sig av ”Click and Collect” och som överlag handlar mer 

online. Mihajlovic10 säger att många småbarnsföräldrar nyttjar ”Click and Collect” 

eftersom det är smidigare när både de och barnen kan prova kläderna hemma i lugn och 

ro. Enligt Söderberg9 verkar den äldre generationen vara av uppfattningen att det är 

besvärligt att returnera en vara de köpt online, när de i själva verket kan göra på samma 

sätt som när de returnerar en vara de köpt i en fysisk butik. Samtliga respondenter anser 

att det är viktigt för modeföretag att följa med i och anamma utvecklingen. Det är av 

största vikt för att den fysiska handeln ska överleva. Mihajlovic10 menar att:”Det går 

inte att stå och se på medan alla andra växer.” (Mihajlovic. Personlig intervju, 2018-

04-24). Lidberg11 tror att allt fler kommer att välja att shoppa online i framtiden och att 

det därför är viktigt att det finns ett bra samspel mellan den fysiska handeln och e-

handeln. Johansson8 resonerar på ett liknande sätt och menar att fysiska butiker inte 

kommer att försvinna helt men att antalet butiker definitivt kommer att minska. Det 

kommer därför bli allt mer relevant att arbeta med att leverera samma service online och 

i fysisk butik. E-handeln och ”Click and Collect” kommer att fortsätta att öka. Det 

menar Söderberg9 och säger att de vid vissa tillfällen, som i juletid, egentligen inte har 

kapaciteten att ta hand om alla paket som kommer till butiken men att det trots det 

                                                 
8 Johansson, Helena. Butikschef på Kappahl i Kalmar. Personlig intervju, 2018-04-23. 
9 Söderberg, Malin. Butikschef på Kappahl i Växjö. Personlig intervju, 2018-04-24 
10 Mihajlovic, Silvana. Ställföreträdande butikschef på Lindex i Nybro. Personlig intervju, 2018-04-24. 
11 Lidberg, Linda. Butikschef på Vero Moda i Kalmar. Personlig intervju, 2018-04-23. 
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fungerar eftersom kunder hämtar ut sina paket snabbt. Söderberg9 berättar att det någon 

gång varje vecka händer att en kund inte kommer och hämtar sitt “Click and Collect” 

paket. När det har gått tio dagar får personalen i butiken öppna upp paketet och hänger 

då ut varorna i butiken.  

 

4.1.3 Return In-store 

Vid returtillfället utspelas en viktig interaktion mellan företag och kund. Alla 

respondenter är eniga om att kunden är viktigast och ska bemötas på bästa sätt. Blir 

kundens upplevelse av returen positiv menar Lidberg12 att kunden till följd av en bra 

service nästa gång väljer att handla i den fysiska butiken. Lidberg12 belyser vikten av att 

kunden inte ska märka av att personalen egentligen tycker att det är tråkigt att ta emot 

en retur. För Lundqvist13 är det inget problem eftersom hon inte ser returen som en 

nackdel utan en chans att få kunden att köpa något annat. De övriga respondenterna 

försöker också motivera kunden till ytterligare köp för att behålla försäljningen. För att 

göra detta ställer de frågor till kunderna angående orsaken bakom returen vilket gör att 

de kan erbjuda en annan storlek eller likvärdig vara. Lundqvist13 förklarar att det är 

viktigt att inte ifrågasätta kunden utan att bara ställa frågor i merförsäljning- eller 

servicesyfte. Mihajlovic14 och Lundqvist13 menar även på att kunderna själva i flera fall 

säger vad som var fel med produkten. Informationen som samlas in är dock inget som 

någon av butikerna följer upp. Enligt Söderberg15 är det något företag skulle kunna göra 

bättre i de fall flera kunder har liknande åsikter om ett plagg. Lundqvist13 däremot 

menar att det inte skulle gå att följa upp eftersom de tar emot så pass många returer och 

att det istället är viktigare att lägga tid på att erbjuda en bra service vid 

returneringstillfället. 

 

När en kund returnerar en vara som köpts online i en fysisk butik hanteras returen på 

samma sätt i samtliga butiker, beskriver respondenterna. Returhanteringsprocessen går 

till på liknande sätt som med butikens övriga returer. Det enda momentet i processen 

som skiljer returer som uppstår till följd av e-handeln från butikens övriga returer är att 

kunden får tillbaka sina pengar genom någon slags betalningstjänst, i dessa fall Klarna. 

Därefter läggs varan till butikens lagersaldo och hängs ut i butiken. Lundqvist13 

                                                 
12 Lidberg, Linda. Butikschef på Vero Moda i Kalmar. Personlig intervju, 2018-04-23. 
13 Lundqvist, Catrin. Butikschef på Lindex i Växjö. Personlig intervju, 2018-04-25. 
14 Mihajlovic, Silvana. Ställföreträdande butikschef på Lindex i Nybro. Personlig intervju, 2018-04-24. 
15 Söderberg, Malin. Butikschef på Kappahl i Växjö. Personlig intervju, 2018-04-24 
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förklarar närmare att kvittot ser lite annorlunda vid returer genererade av e-handeln. 

Kvittot ser annorlunda ut för att de i butiken ska kunna göra en uppföljning av hur 

mycket returer som kommer från e-handeln. Lidberg12 och Mihajlovic14 

uppmärksammar ett problem som kan uppstå vid returhanteringsprocessen av ”Click 

and Collect”-varor. Flera företag erbjuder ett större utbud av kläder online än vad som 

finns i de fysiska butikerna. I vissa kollektioner finns det endast ett begränsat antal 

plagg, så kallade “limited edition”. När kunden lämnar tillbaka en sådan vara eller en 

vara som inte ingår i butikens sortiment i en fysisk butik kan det uppstå ett problem ifall 

den varan inte passar in i det övriga sortimentet. Då kan personalen inte hänga ut 

plagget utan får vänta och sälja det till ett lägre pris vid en rea. För att inte butiken ska 

förlora på detta förklarar Lidberg12 att Bestseller, Vero Modas leverantör, ger dem ett 

rabatterat pris på dessa varor.  

 

Alla butiker använder sig av återförsäljning vid returer som kommer från e-handeln och 

ser främst fördelar med detta system. Det är snarlikt det system som används vid övriga 

returer. Om en kund inhandlat ett plagg i en butik kan denne lämna tillbaka det i vilken 

av företagets butiker som helst. En negativ aspekt med återförsäljning skulle enligt 

Lundqvist13 kunnat vara ifall ett företag har stora mängder med returer från e-handeln. 

Då kan problem uppstå i form av att butiken får in produkter i en högre takt än vad de 

klarar av att sälja. När det gäller de returnerade varornas kvalitet menar Lundqvist13 att 

de produkter som är köpta via e-handeln är i bättre skick. Har ett plagg sålts i butiken 

kan det ha prövats flera gånger, medan ett plagg som har köpts via e-handeln i vissa fall 

endast har packats upp och aldrig blivit provat. Därför menar Lundqvist13 att det inte är 

några problem att hänga ut de varorna igen. I jämförelse med att returerna istället skulle 

skickas tillbaka till e-handelslagret menar Mihajlovic14 att återförsäljning är att föredra. 

Då blir det ett moment mindre för dem att hantera eftersom de slipper packa ihop det i 

en ny påse och skicka det åter till lagret. Att bara hänga ut kläderna i butiken blir på så 

sätt enklare och mindre tidskrävande för företag och har mindre miljöpåverkan14. 

  

Överlag ser respondenterna positivt på möjligheten att kunden kan returnera varor köpta 

online i deras butiker. En av de fördelarna som flest nämner är att “Click and Collect” 

och “Return In-store” får kunderna att ta sig till de fysiska butikerna. Enligt Johansson16 

är det särskilt viktigt då det fysiska besöksantalet har minskat kraftigt i samband med att 

                                                 
16 Johansson, Helena. Butikschef på Kappahl i Kalmar. Personlig intervju, 2018-04-23. 
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näthandeln drog igång. Väl i butiken tror Lundqvist13 att företaget kan lyckas inspirera 

kunden till att göra ytterligare köp vilket påverkar butikens försäljning positivt. 

Johansson16 förklarar att då kunden ändå har tagit sig till butiken går den ofta ett varv 

och hittar något nytt, vilket även Söderberg15 intygar och förklarar att kunden vid 

returneringstillfället ofta gör impulsköp. Lundqvist13 menar att ”Return In-store” är en 

bra service som måste finnas. Söderberg15 instämmer och belyser att ”Return In-store” 

gör det smidigare för kunden att lämna tillbaka varan vilket hon tror kan leda till att de 

vågar köpa ännu fler plagg. Mihajlovic14 upplever att det finns en form av dubbelmoral 

och anser att “Return In-store” kan drabba butikerna negativt men att det samtidigt är en 

bra service som måste finnas för att företagen ska hänga med i utvecklingen. En nackdel 

som Mihajlovic14 uppmärksammat är när kunderna kommer in med en stor volym varor 

att returnera. Det är ett tidskrävande arbete att hantera returerna vilket drabbar de övriga 

kunderna. Hon menar även på att det påverkar försäljningen negativt. Söderberg15 håller 

med om att dessa stora returer vissa kunder gör kan kännas som en nackdel vilken är en 

följd av ett smidigt returalternativ. Lidberg12 anser att de returer som består av varor 

som är ”limited edition” ses som negativa i de fall de inte passar in med butikens övriga 

sortiment. Det får konsekvensen att plagget blir svårt att sälja. Detta ser hon dock inte 

som en stor nackdel än eftersom butiken får ett rabatterat pris från leverantören på de 

varorna. Johansson16 och Lundqvist13 ser “Return In-store” främst som positiv och kan 

inte finna några större nackdelar.  

 

4.1.4 Returer och dess miljöpåverkan 

E-handelns och returers miljöpåverkan är ett tudelat ämne som det inte finns några rätta 

eller felaktiga svar till. Flera av de tillfrågade anser att det finns för- och nackdelar med 

alla de sätt som en kund tar emot eller returnerar en vara på. I samtliga butiker levereras 

”Click and Collect”-varor med ordinarie leveranser och av den anledningen menar 

Söderberg17, Johansson18 och Lidberg19 att det från företagens sida inte uppstår någon 

ytterligare miljöpåverkan på grund av ”Click and Collect” och ”Return In-store”. 

Johansson18 menar att det som i så fall kan påverka miljön är kundens färdsätt till 

butiken. Lidberg19 konstaterar att det inte finns någon egentlig skillnad mellan e-

handelns och den fysiska handelns miljöpåverkan om kunden väljer att köra bil till 

butiken för att hämta ett paket eller kör bil dit för att handla. Valet av färdsätt gör i det 

                                                 
17 Söderberg, Malin. Butikschef på Kappahl i Växjö. Personlig intervju, 2018-04-24 
18 Johansson, Helena. Butikschef på Kappahl i Kalmar. Personlig intervju, 2018-04-23. 
19 Lidberg, Linda. Butikschef på Vero Moda i Kalmar. Personlig intervju, 2018-04-23. 
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fallet att miljön påverkas på samma sätt. Enligt Lundqvist20 påverkas miljön inte 

ytterligare negativt om kunderna väljer att behålla det de beställer istället för att skicka 

tillbaka det. Om kunden trots allt vill returnera en vara anser Lundqvist20, precis som 

Johansson18, att det är kundens val av färdsätt som avgör hur mycket miljön påverkas. 

Mihajlovic21 och Lundqvist20 berättar att Lindex för tillfället testar miljömärkta 

papperspåsar som ett alternativ för plastpåsar för de varor som beställs online. Trots att 

den plast som används är återvunnen menar de att papper är ett bättre, mer miljövänligt 

alternativ. Däremot kan papperspåsar riskera att förstöras av regn och smuts vid frakten. 

Vero Moda har övergått till att använda papperspåsar i butiken berättar Lidberg19. 

  

Samtliga tillfrågade betonar att miljöaspekten alltid är viktig och finns närvarande i alla 

aktiviteter som företagen utför. Mihajlovic21 beskriver att Lindex varor blir allt mer 

hållbara ur miljösynpunkt och att de ständigt arbetar för att ta fram fler hållbara 

alternativ, vilket Lundqvist20 bekräftar. Mihajlovic21 tror även att kunder idag är mer 

miljömedvetna och att de har ett intresse av att veta hur företags processer går till. 

Kundernas ökade miljömedvetenhet kan vara en av anledningarna till att kunder erbjuds 

att hämta och lämna tillbaka sina varor i fysiska butiker, inte endast på grund av 

servicen menar Mihajlovic21. Johansson18 är däremot inte helt säker på att kunder är 

särskilt miljömedvetna. Kunder väljer ”Click and Collect” eftersom det inte kostar 

något att beställa till butik och företagen har satt en sådan policy för att de vill att 

kunderna ska besöka butiken18.”Vi vill bara att kunden ska vara nöjd och att de väljer 

det alternativ som passar dem bäst.” (Lidberg. Personlig intervju, 2018-04-23). 

  

Enligt respondenterna är det en svår uppgift för företag att påverka kunders val av 

leverans- och retursätt. De kan heller inte påverka kundernas färdsätt när de ska hämta 

eller returnera sina varor. Lidberg19 och Lundqvist20 tror att sådana val kan skilja sig 

mellan kunder. Faktorer som var de bor, om de har nära till ett postombud eller om de 

kombinerar sin retur med något annat ärende avgör vilket färdmedel de väljer. Sådana 

faktorer gör att ett visst alternativ inte behöver vara det mest miljövänliga för alla 

kunder. Lundqvist20 tror att butikernas främsta verktyg för att påverka kunder är att 

informera och skapa medvetenhet hos de som inte är det. Magnusson22 instämmer och 

menar att det är viktigt att framhäva fördelarna med “Return In-store” som gör en retur 

                                                 
20 Lundqvist, Catrin. Butikschef på Lindex i Växjö. Personlig intervju, 2018-04-25. 
21 Mihajlovic, Silvana. Ställföreträdande butikschef på Lindex i Nybro. Personlig intervju, 2018-04-24. 
22 Magnusson, Linda. Butikschef på Gina Tricot i Kalmar. Besvarade frågor via mejl, 2018-05-07. 
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smidig för kunden. Söderberg17 tror även att längden på öppet köp kan påverka kunder 

eftersom de inte utsätts för en hög tidspress. De kan lämna tillbaka varan i samband 

med ett annat ärende vilket gör att det inte uppstår någon extra resa. 

 

4.2 Kundperspektiv 

4.2.1 Returer 

Respondenterna upplever att e-handeln har ökat och som en följd även returerna. 

Gustavsson23, som arbetar i en livsmedelsbutik med postombud, har noterat att det är ett 

högt antal returer men menar att hanteringen av dem inte orsakar några problem. 

Däremot förklarar hon att det är ett mer omfattande arbete att hantera alla de paket som 

dagligen levereras till butiken och som sedan ska hämtas av kunder. Samtliga 

respondenter anser att det i vissa fall kan vara komplicerat att returnera varor och att 

returer kan orsaka problem av olika anledningar. Karlsson24 och Lundin25 menar att det 

kan vara ett orosmoment att vänta på återbetalning och att det, beroende på vilken 

betalningsmetod de valt, kan orsaka problem. Lundin25 resonerar även kring hur en retur 

kan orsaka fler returer om en kund smutsar ned ett plagg som sedan sänds vidare i en 

annan order till ytterligare en kund, som i sin tur returnerar varan. Hagel26 tror att det 

snarare kan vara så i fysiska butiker än inom e-handeln, eftersom plagg där kan provas 

flera gånger. Ljung27, Ståhl28 och Otteborn29 anser att fraktavgiften vid en retur kan vara 

ett problem. De tror att företag sätter sådana avgifter för att de inte vill att kunder ska 

returnera varor. Returer kan även ha en påverkan på miljön enligt Karlsson30 och 

Rosén31. Om kunder beställer mer än vad de planerar att behålla blir det en extra 

belastning ur miljösynpunkt med extra transporter och utsläpp.  

 

Hälften av respondenterna medger att de vid något tillfälle beställt fler varor hos en e-

handel än vad de faktiskt planerat att behålla. Respondenterna säger att de vanligen 

                                                 
23 Gustavsson, Rebecka. 22 år. Bosatt i Nybro. Fokusgrupp 1, 2018-04-26.  
24 Karlsson, Elin. 22 år. Bosatt i Växjö. Fokusgrupp 2, 2018-04-27.  

25 Lundin, Marika. 22 år. Bosatt i Nybro. Fokusgrupp 1, 2018-04-26.  

26 Hagel, Felicia. 23 år. Bosatt i Kalmar. Fokusgrupp 1, 2018-04-26.  
27 Ljung, Lovisa. 22 år. Bosatt i Växjö. Fokusgrupp 2, 2018-04-27.  
28 Ståhl, Emmie. 22 år. Bosatt i Stockholm. Fokusgrupp 2, 2018-04-27.  
29 Otteborn, Sofia. 22 år. Bosatt i Växjö. Fokusgrupp 2, 2018-04-27. 

30 Karlsson, Nellie. 22 år. Bosatt i Växjö. Fokusgrupp 2, 2018-04-27.  
31 Rosén, Ebba. 22 år. Bosatt i Nybro. Fokusgrupp 1, 2018-04-26. 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beställer olika storlekar men även olika modeller och färger av ett plagg. Erlandsson32 

förklarar vidare att det är svårt att veta om plagget ser likadant ut i verkligheten som det 

gör på bild och att hon därför beställer fler plagg än hon tänkt behålla. Hälften av 

respondenterna menar däremot att de aldrig beställer mer än vad de tänkt behålla. 

Rosén31 erkänner att hon inte kommer ihåg när hon senast köpte kläder online men vid 

de tillfällen hon gjort det har hon endast beställt plagg i den storlek hon tror att hon har. 

Dessutom behåller hon plaggen även om det visar sig att de inte passar. Karlsson30 

resonerar på liknande sätt och tycker att det ofta är besvärligt att returnera och att hon 

därför undviker att beställa mer än vad hon vill behålla. 

 

Samtliga respondenter är eniga om att företagens returpolicy är en avgörande faktor vid 

ett köpbeslut. Gustavsson23 och Karlsson30 förklarar att de tänker efter en extra gång 

innan de beställer hem en vara från ett företag de vet tar ut en returavgift. Gustavsson23 

säger att när hon handlar kläder online måste företaget ha fri frakt och retur och menar 

att det känns som bortkastade pengar i det fall plagget är för litet och hon måste skicka 

tillbaka det. Karlsson24 instämmer och är tydlig med att en eventuell returavgift spelar 

en viktig roll vid shopping online. Flera av respondenterna resonerar kring att 

människor gärna tar den enkla vägen ut när de stöter på motgångar, i detta fall när ett 

företags returvillkor uppfattas som komplicerade. Erlandsson32 och Ljung27 menar att de 

har en tendens att strunta i att beställa varor om det kräver en allt för stor ansträngning 

från deras sida. I sådana fall är det smidigare för dem som kunder att hitta plagget på en 

annan hemsida, hos ett företag som har andra villkor, förklarar Otteborn29. Detta tror 

respondenterna beror på att människor blir allt mer stressade i dagens samhälle och att 

alla vardagliga saker måste gå smidigt till. Lundin25 tror även att det finns en rädsla hos 

kunder att göra fel när de ska returnera en vara. Om det krävs fler aktiviteter av kunden, 

till exempel att kunden måste registrera returen själv på företagets hemsida, finns det en 

risk att något moment går fel eller att något glöms bort. Enligt Hagel26 är tidigare 

erfarenheter av ett företags returpolicy en faktor som kan påverka vilket företag hon 

väljer att handla hos. Trots att företaget ändrat sina villkor är chansen liten att hon 

handlar där igen om det krånglat tidigare gånger. 

 

                                                 
32 Erlandsson, Maja. 21 år. Bosatt i Nybro. Fokusgrupp 1, 2018-04-26.  



  
 

38 

4.2.2 Click and Collect 

Respondenterna utnyttjar företagens kanaler på olika sätt vid olika tidpunkter och ser 

det som en självklarhet att det ska fungera enkelt och vara tillgängligt för dem dygnet 

runt. ”Ibland är jag på ”gå-på-stan-humör” och ibland vill jag bara sitta hemma i 

underkläderna och beställa.” (Lundin. Fokusgrupp 1, 2018-04-26). Enligt Lundin33 

kompletterar e-handeln och de fysiska butikerna varandra bra både storleksmässigt och 

när det gäller olika modeller och färger. Det är inte allt som finns i butik som finns på 

nätet och inte allt som finns på nätet som finns i butik33. Påståendet stärks av Rosén34, 

Gustavsson35 och Otteborn36 som när de inte hittar rätt storlek i den fysiska butiken 

istället beställer varan online. Hagel37 anser att det är smidigt att beställa produkter till 

butiken eftersom det bara är att gå dit och hämta ut dem efter endast någon dag. 

Gustavsson35 har uppmärksammat att det ofta är fler erbjudanden och rabatter på 

hemsidan som inte finns i butik, vilket gör att hon beställer fler produkter via e-handeln 

även fast hon sett dem i den fysiska butiken. Ståhl38 och Otteborn36 beställer också flest 

produkter online. De menar att det är lättare att beställa vissa varor via e-handeln som 

kanske är pinsamma att handla i butik. Både Karlsson39 och Karlsson40 anser att ett 

företags Instagram kan ha stor betydelse för deras köpbeslut. Karlsson40 förklarar att om 

hon ser ett plagg hon gillar på Instagram, klickar hon sig sedan in på företagets hemsida 

för att hitta det. Där tar hon reda på om den fysiska butiken har den i lager och går sedan 

dit där hon kan prova plagget innan köpet.  

 
4.2.3 Return In-store 

Det relativt nya returalternativet “Return In-store” används inte i någon större 

utsträckning av de tillfrågade respondenterna. Endast Ståhl41 och Otteborn42 har någon 

gång lämnat tillbaka en vara de köpt online i en fysisk butik. Lundin43 anser att företag 

inte marknadsför tjänsten i tillräckligt hög utsträckning. Varken hon eller Magnusson44 

                                                 
33 Lundin, Marika. 22 år. Bosatt i Nybro. Fokusgrupp 1, 2018-04-26.  
34 Rosén, Ebba. 22 år. Bosatt i Nybro. Fokusgrupp 1, 2018-04-26.  
35 Gustavsson, Rebecka. 22 år. Bosatt i Nybro. Fokusgrupp 1, 2018-04-26. 
36 Otteborn, Sofia. 22 år. Bosatt i Växjö. Fokusgrupp 2, 2018-04-27. 
37 Hagel, Felicia. 23 år. Bosatt i Kalmar. Fokusgrupp 1, 2018-04-26.  
38 Ståhl, Emmie. 22 år. Bosatt i Stockholm. Fokusgrupp 2, 2018-04-27. 
39 Karlsson, Elin. 22 år. Bosatt i Växjö. Fokusgrupp 2, 2018-04-27.  
40 Karlsson, Nellie. 22 år. Bosatt i Växjö. Fokusgrupp 2, 2018-04-27.  
41 Ståhl, Emmie. 22 år. Bosatt i Stockholm. Fokusgrupp 2, 2018-04-27. 
42 Otteborn, Sofia. 22 år. Bosatt i Växjö. Fokusgrupp 2, 2018-04-27. 
43 Lundin, Marika. 22 år. Bosatt i Nybro. Fokusgrupp 1, 2018-04-26.  
44 Magnusson, Matilda. 22 år. Bosatt i Växjö. Fokusgrupp 2, 2018-04-27. 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var medvetna om att detta var ett alternativ. Även fast endast ett fåtal av respondenterna 

har använt returmetoden “Return In-store” är det den metod de skulle föredra att 

använda vid en retur. Flera av respondenterna tycker att det känns mer säkert att lämna 

in varan i en butik än att skicka den via ett postombud. De får då träffa en person och får 

det bekräftat att företaget mottagit returen. Återbetalningen går även smidigare till 

eftersom de får pengarna direkt eller ett kvitto, och slipper därför fundera över när 

pengarna kommer att komma in på kontot. Ljung45 förklarar att hon tenderar att glömma 

bort att hon ska få tillbaka pengar när hon skickat tillbaka en vara. Ståhl41 menar att 

“Då löser man allt på plats istället för att behöva sitta och vänta.” (Ståhl. Fokusgrupp 

2, 2018-04-27). Hagel46 och Gustavsson47 tror att “Return In-store” är gynnsamt för 

företag även om det innebär ett ökat hanteringsarbete för den fysiska butiken. De 

förklarar att om de beställt ett plagg som är i fel storlek kan de i samband med returen i 

den fysiska butiken fråga om de har det i rätt storlek. Om butiken har det byter de 

plagget istället för att endast skickat tillbaka det och struntat i att byta till rätt storlek. 

Erlandsson48 resonerar på liknande sätt. Hon tror att möjligheten att returnera en vara i 

butik bidrar till att folk beställer mer än vad de annars hade gjort. Eftersom det är så 

enkelt att returnera beställer kunden även de plagg de är osäkra på48.  

 

En faktor som visat sig spela in vid valet av retursätt är gällande var respondenterna är 

bosatta. De respondenter som bor nära en stadskärna föredrar att lämna tillbaka varan 

till butiken medan de som bor längre ifrån menar att det är smidigare att ta sig till ett 

postombud om de inte har något annat ärende i närheten av butiken. Karlsson49 menar 

att detta är en nackdel med det förstnämnda returalternativet; att det kanske inte finns 

någon fysisk butik i närheten av kundens boplats. Ljung45 förklarar att hon främst 

handlar hos företag som endast bedriver e-handel och har på grund av det ingen 

möjlighet att lämna tillbaka i en fysisk butik utan är tvungen att skicka tillbaka varan. 

Om det är fallet anser respondenterna att en returetikett bör finnas i paketet så att det är 

enkelt att skicka tillbaka varan. De lägger även stor vikt vid att det är fri frakt och fria 

returer. Det råder delade meningar bland respondenterna gällande personalens 

bemötande vid returtillfället. Ståhl41 berättar att personalen vid ett tillfälle tyckte det var 

                                                 
45 Ljung, Lovisa. 22 år. Bosatt i Växjö. Fokusgrupp 2, 2018-04-27.  
46 Hagel, Felicia. 23 år. Bosatt i Kalmar. Fokusgrupp 1, 2018-04-26.  
47 Gustavsson, Rebecka. 22 år. Bosatt i Nybro. Fokusgrupp 1, 2018-04-26. 
48 Erlandsson, Maja. 21 år. Bosatt i Nybro. Fokusgrupp 1, 2018-04-26.  
49 Karlsson, Nellie. 22 år. Bosatt i Växjö. Fokusgrupp 2, 2018-04-27. 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komplicerat att genomföra returen och gav ett otrevligt intryck. Otteborn42 och Hagel46 

har däremot haft positiva upplevelser och menar att de flesta butiker är vana att ta emot 

returer. Karlsson50 tycker att det är jobbigt när personalen ställer frågor om varför hon 

returnerar en vara. Hon föredrar därför att skicka tillbaka varor med ett fraktbolag för då 

är det ingen som ifrågasätter hennes beslut.  

 

4.2.4 Returer och dess miljöpåverkan 

Miljöaspekten glöms ofta bort när respondenterna konsumerar och returnerar varor. 

Respondenterna är eniga om att den stora mängden transporter inte är bra för miljön 

men det är inget de har i åtanke när de ska returnera varor. Karlsson51 tror att e-handeln 

har bidragit extra mycket till den ökade miljöpåverkan eftersom flera kunder beställer 

hem flera plagg för att prova och nästan alltid skickar tillbaka något. Erlandsson52 

förklarar det såhär: “Jag tror inte vi konsumenter tänker på att det är en lastbil som ska 

frakta det. Jag tänker bara att jag skickar väl tillbaka det.” (Erlandsson. Fokusgrupp 1, 

2018-04-26). Enligt Lundin53 är det många steg innan konsumenten väl har kläderna i 

handen och miljön påverkas under hela processen, från tillverkning till en eventuell 

retur. Lundin53 tror att den nya returmetoden “Return In-store” skulle kunna bidra till att 

minska en del av den miljöpåverkan som uppstår vid returer, främst sett till transporter, 

om företag kan ta tillvara på kläderna i butiken och slipper skicka tillbaka dem till e-

handelns lager. Ståhl54 håller med Lundin53 om att det bästa alternativet är att returnera 

varor köpta från e-handeln till en fysisk butik men menar att även det påverkar miljön 

negativt. Respondenterna diskuterade även hur deras färdsätt till butiken vid “Return In-

store” kan påverka miljön. Hagel55 menar att om kunderna tar bilen till butiken för att 

lämna varan resulterar även det i utsläpp. “Return In-store” är ändå att föredra enligt 

Lundin53 eftersom kunden kan returnera varan i samband med andra resor, till exempel 

när de kör hem från jobbet eller skolan. Både Lundin53 och Rosén56 berättar att de inte 

skulle ta bilen till butiken endast för att lämna tillbaka ett paket utan försöker göra det i 

samband med andra ärenden. Karlsson57 arbetar i centrum och förklarar att hon därför 

                                                 
50 Karlsson, Elin. 22 år. Bosatt i Växjö. Fokusgrupp 2, 2018-04-27.  
51 Karlsson, Nellie. 22 år. Bosatt i Växjö. Fokusgrupp 2, 2018-04-27.  
52 Erlandsson, Maja. 21 år. Bosatt i Nybro. Fokusgrupp 1, 2018-04-26.  
53 Lundin, Marika. 22 år. Bosatt i Nybro. Fokusgrupp 1, 2018-04-26.  
54 Ståhl, Emmie. 22 år. Bosatt i Stockholm. Fokusgrupp 2, 2018-04-27. 
55 Hagel, Felicia. 23 år. Bosatt i Kalmar. Fokusgrupp 1, 2018-04-26.  
56 Rosén, Ebba. 22 år. Bosatt i Nybro. Fokusgrupp 1, 2018-04-26.  
57 Karlsson, Elin. 22 år. Bosatt i Växjö. Fokusgrupp 2, 2018-04-27. 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passar på att lämna tillbaka varor på lunchrasten eller efter att hon slutat. Ljung58, 

Magnusson59 och Otteborn60 bor i centrum och har därför nära till många butiker. De 

går eller cyklar därför till butiken för att returnera varor och påverkar därför inte miljön 

negativt på grund av deras valda färdsätt. 

 

Respondenterna reflekterar inte över hur företagen arbetar med miljö- och 

hållbarhetsfrågor när de konsumerar. Ståhl54 säger att hon inte funderar över företags 

miljöarbete men handlar gärna kläder som är av slitstarka material som håller länge, 

vilket i sin tur gynnar miljön. Flera respondenter är eniga om att det är andra faktorer än 

miljön som påverkar vilket företag de väljer. Precis som nämnts tidigare är det 

framförallt returvillkor som påverkar kundernas val. Respondenterna anser att miljön 

har större betydelse vid köp av andra varugrupper än kläder. Hagel55 väljer i första hand 

ekologiska livsmedel och Erlandsson52 försöker köpa smink som är veganskt och som 

inte testats på djur. Respondenterna lyfter även det faktum att flera företag har börjat ta 

betalt för plastpåsar i butikerna och relaterar detta till e-handelns användning av plast. 

Enligt respondenterna borde företagen försöka minska användningen av plats även inom 

e-handeln, där varor vanligen levereras i dubbla plastpåsar.  

 

4.3 Likheter och skillnader mellan företagens och kundernas 

perspektiv  

Butikscheferna och respondenterna i fokusgrupperna har skilda meningar gällande 

huruvida returer som uppstår till följd av e-handeln är ett problem. Företag ser returer 

som en naturlig del av detaljhandeln och som en service de måste erbjuda kunden. 

Kunder anser däremot att en returprocess kan vara komplicerad och föra med sig olika 

orosmoment, speciellt vid returer som ska sändas tillbaka till företagets e-handel. 

Samtliga företag som ingår i studien har en generös returpolicy vilket är av stor vikt för 

kunderna när de tar ett köpbeslut. Butikscheferna fokuserar inte på att reflektera över 

hur viktig returpolicyn är för köpbeslutet men ser det som en möjlighet att få kunderna 

att handla mer än vad de annars gjort. Respondenterna i fokusgrupperna är tydliga med 

att företag måste ha både fri frakt och fria returer för att de ska handla hos dem. Vissa 

av butikscheferna har upptäckt ett negativt returbeteende, vilket bekräftas av de 
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tillfrågade kunderna varav hälften medger att de vid något tillfälle beställt fler varor än 

vad de planerat att behålla. Respondenterna i fokusgrupperna upplever att e-handeln och 

fysiska butiker kompletterar varandra på ett sätt som gör det enkelt för dem att handla 

eftersom de kan hämta ut sina beställda varor i butik. Butikerna arbetar för att skapa en 

helhetsbild och erbjuda kunderna möjligheten att enkelt kunna handla från de olika 

kanalerna eftersom de tror att e-handeln kommer att fortsätta öka. Däremot ser 

respondenter, från bägge perspektiv, att e-handeln har ett större utbud och erbjuder 

andra rabatter som inte de fysiska butikerna kan erbjuda. Överlag anser samtliga att 

“Return In-store” är ett bra returalternativ men kunderna kan uppfatta personalen i 

butikerna som ifrågasättande när de ska returnera en vara, vilket gör att de i vissa fall 

föredrar att returnera på annat sätt. Företagen ställer frågor i merförsäljningssyfte men 

även för att hjälpa kunden. Beroende på hur kunden är som person kan det uppfattas på 

olika sätt. “Return In-store” anses vara det bästa alternativet ur miljösynpunkt. Samtliga 

respondenter är överens om att kundens färdsätt till butiken är den faktor som avgör hur 

mycket miljön påverkas av “Return In-store”. Respondenterna i fokusgrupperna tänker 

inte på miljön relaterat till deras konsumtion i den utsträckning vissa butikschefer tror, 

vilket gör att de heller inte går att påverka i särskilt hög grad.  
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5 Analys 

I följande avsnitt analyseras samband mellan studiens teoretiska kapitel och resultatet 

av den insamlade empirin. Analysen följer samma disposition som presentationen av 

studiens empiriska material, det vill säga att den delats in i ett företagsperspektiv och 

ett kundperspektiv.   

 

5.1 Företagsperspektiv 
5.1.1 Returer 

Den generella uppfattningen bland forskare är att de returer som uppstår på grund av e-

handeln är ett problem och ett misslyckande, särskilt inom modebranschen där 

returgraden är hög (Bernon, Cullen & Gorst, 2016; Walsh & Brylla, 2017). Denna 

uppfattning delas endast delvis av de tillfrågade butikscheferna, majoriteten upplever 

inte returer som ett problem eftersom de inte behöver hantera en särskilt stor mängd. 

Mihajlovic61 menar i motsats till Bernon, Cullen och Gorst (2016), Walsh och Brylla 

(2017) och de övriga butikscheferna att hanteringen av returer från e-handeln, som tas 

emot i butik, orsakar sådana problem som i längden leder till ökade kostnader för 

personal och administration. Vi bedömer att det främst beror på att företag ännu inte 

tagit fram lösningar som är anpassade för att den fysiska handeln och e-handeln ska 

kunna komplettera varandra. Enligt Johansson62 är Kappahls kassasystem under ständig 

utveckling för att förenkla hanteringen, vilket stärker vår tolkning. Mihaljovic61 

uppfattning skiljer sig från och är raka motsatsen till det som Rogers et al. (2002) 

beskriver som en effektiv returhanteringsprocess, vilken bland annat syftar till att 

reducera kostnader. Författarna framhäver även att det första, och i flera fall viktigaste, 

steget i en sådan process är att företag arbetar aktivt med att reducera risken för att 

returer uppstår. Detta resonemang som förts fram av Rogers et al. (2002) kan till viss 

del identifieras i intervjuerna med butikscheferna. Det framkommer att personalen i 

butik inte har någon kraft att kunna förhindra att returer uppstår men att de har en 

målsättning om att hjälpa kunden att byta en returnerad vara mot något annat. På så vis 

försöker personalen agera “gatekeepers”, vilket Rogers och Tibben-Lembke (1998) 

beskriver som en avgörande faktor för effektiv returhantering som gör att returerna 

aldrig når den omvända försörjningskedjan. Vi tycker oss kunna se att personalens 
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service och det faktum att butikerna använder sig av återförsäljning av returnerade plagg 

gör att de i själva verket arbetar för att minska de negativa följderna av returer.  

 

Butikschefernas syn på företagens returpolicy överensstämmer med det samband 

Janakiraman, Syrdal och Freling (2016) och Hjort och Lantz (2016) identifierat mellan 

en generös returpolicy och ett ökat antal ordrar och returer. Samtliga butikschefer är 

eniga om att företagens generösa returpolicys har bidragit till att kunder beställer fler 

varor än de skulle gjort om villkoren var mer strikta. Vi uppfattar det som att 

butikschefernas åsikt angående generösa villkor till viss del är negativt lagd eftersom de 

säger sig ha identifierat ett planerat returbeteende hos vissa kunder. Främst Mihajlovic61 

men även Johansson62 och Lidberg63 har uppmärksammat sådant beteende och menar att 

många kunder handlar dubbelt av allting. Enligt Wachter et al. (2012) beror det på att 

kunder har oetiska värderingar medan Saarijärvi, Sutinen och Harris (2017) beskriver 

dessa kunder med ett mindre negativt laddat begrepp, nämligen att de har ett planerat 

returbeteende precis som butikscheferna säger. Butikscheferna anser att ett planerat 

returbeteende får negativa följder eftersom returgraden och returhanteringen ökar men 

att det är en följd av e-handeln och koncept som “Click and Collect” som inte går att 

undvika.  

 

5.1.2 Click and Collect 

De utvalda butikerna använder sig av det nya konceptet ”Click and Collect”. Vi 

uppfattar att de nyttjar servicen för att integrera den fysiska handeln och e-handeln för 

att ge kunden ett så kongruent helhetsintryck av företaget som möjligt, vilket stämmer 

överens med Bernon, Cullen och Gorst (2016) resonemang. Utöver möjligheten att 

beställa, hämta och lämna varor i butiken hjälper personalen i butiken kunder beställa 

varor som inte finns i butiken. Vi vill poängtera att e-handeln växer allt mer vilket gör 

att butikscheferna är medvetna om att det kommer bli ännu viktigare att ha ett bra 

samspel mellan de två kanalerna i framtiden, ”Click and Collect” är ett steg i rätt 

riktning. Detta faktum anser vi stärks ytterligare genom Lundqvist64 som förklarar att de 

hela tiden arbetar med att utveckla servicen och hoppas snart kunna använda sig av 

läsplattor i butikerna. Vi kan identifiera ett dilemma när det gäller att få den fysiska 

handeln och e-handeln att fungera som ett. Mihajlovic65 ser ett problem med att e-
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butiken erbjuder fler varor och erbjudanden än vad som erbjuds i butiken. Om butikerna 

får möjlighet att hjälpa kunden i butiken istället som en följd av att e-handeln och de 

fysiska butikerna har samma erbjudanden och i högre grad samma utbud ser vi en 

möjlighet att minska returgraden.  

 

Om kunder inte hämtar ut paket de beställt kan ”Click and Collect” påverka företag 

negativt då paketen riskerar att ta upp allt för mycket av butikernas utrymme (Cullen 

och Gorst, 2016). Bernon Cullen och Gorst (2016) förklarar att de paket som inte 

hämtas ut inte öppnas och säljs i butiken utan skickas tillbaka till lagret och hanteras 

som övriga returer som uppstår från företagets e-handel. Det motsäger Söderbergs66 

beskrivning av hur de paket som inte hämtas av kunder hanteras. Enligt henne öppnar 

de i butiken upp paketen och hänger ut varorna direkt till försäljning. Vi kan dock 

bekräfta att varor som kommer från ”Click and Collect” kan bli ett problem vid vissa 

perioder. Söderberg66 berättar att vid vissa tillfällen, som till exempel i juletid när 

beställningsfrekvensen är högre än normalt, har butiken inte den kapacitet som krävs för 

att hantera alla paket om inte kunderna hämtar ut sina paket relativt snabbt. Vi bedömer 

att detta är något företag måste utveckla i framtiden för att tjänsten ska kunna fungera 

bättre då det verkar som “Click and Collect” konceptet hela tiden växer och kan bli en 

stor del i företagens framtida verksamhet. 

 

5.1.3 Return In-store 

Något som framträder i butikschefernas svar är att de anser att “Return In-store” är att 

föredra som returalternativ, både för företag och kunder. De understryker att kunden 

alltid står i fokus och att oavsett vilket ärende kunderna har till butiken ska de bemötas 

på bästa sätt. Vi kan urskilja att en följd av returmetoden ”Return in-store” är att det får 

kunden att besöka den fysiska butiken. Några av butikscheferna har märkt att kunden i 

samband med returneringstillfället kan inspireras till att köpa något nytt. Dessa 

framställningar bekräftar Mahar och Wrights (2017) påstående om att returtillfället kan 

ses som en möjlighet att öka försäljningen. Precis som Ertekin (2017) beskriver kan en 

lyckad interaktion mellan butikspersonal och kund komma att gynna företaget eftersom 

de bygger en relation, något som företag som endast bedriver e-handel har svårt att 

återskapa på samma sätt. Ertekin (2017) menar även att personalen med hjälp av god 

service kan ta reda på orsaken bakom en kunds retur och inspirera till köp av något 
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annat som finns i butiken. Detta resonemang bekräftas av butikscheferna som menar att 

en viktig del vid ett returtillfälle är att försöka uppmuntra kunden till köp och ta reda på 

varför de returnerade varan. Viktig att poängtera är att personalen inte bör ifrågasätta 

kunden utan bara, som Lundqvist67 säger, fokusera på service och i de fall det går även 

merförsäljning. En aspekt som vi tycker är av intresse är företagens 

uppföljning av de orsaker som ligger till grund för en retur. Butikspersonal besitter bred 

kunskap kring sådana orsaker vilket Söderberg68 anser att företag skulle kunna arbeta 

vidare med för att på sikt få ner returgraden, vilket är något de inte arbetar med i 

dagsläget. Vi bedömer att butikspersonal i enlighet med Söderberg68 och Potdar och 

Rogers (2012) bör kunna dokumentera de orsaker som de tar reda på. På så sätt kan 

företag precis som Potdar och Rogers (2012) beskriver med tiden förutsäga en viss del 

av returgraden, vilket gynnar alla företagets processer.  

  

Bernon, Cullen och Gorst (2016) skildrar ett antal tillvägagångssätt som används när 

returer som genererats från e-handeln lämnas tillbaka i en fysisk butik. Vi noterar att 

inget av dessa sätt överensstämmer helt och hållet med den returhanteringsprocess som 

faktiskt bedrivs i butikerna. I samtliga butiker hanteras en retur från e-handeln på 

liknande sätt som vilken annan retur som helst. Skillnaden ligger i att butikerna aldrig 

själva i det fallet ansvarar för kundens återbetalning, vilket går emot den beskrivning 

som Bernon, Cullen och Gorst (2016) gett. Butikerna använder sig av återförsäljning av 

returnerade plagg, det vill säga att returnerade plagg stannar kvar i butikens lager och 

hängs ut i butiken antingen omedelbart eller vid en kommande rea. Lidberg69 och 

Mihajlovic70 har uppmärksammat problemet med att e-handeln vanligen har ett större 

utbud av varor vilket gör att vissa plagg inte passar in i butikens sortiment. Detta 

bekräftar även Bernon, Cullen och Gorst (2017) och menar att en centraliserad 

returhantering är att föredra framför hantering i butik eftersom sådan hantering kan vara 

ineffektiv om personalen inte utför den på rätt sätt. Det motsäger däremot de teorier som 

finns om återförsäljning av varor som flera forskare menar är det bästa alternativet vid 

hantering av returer som genererats av e-handeln (Thierry et al., 1995; Wadha, Madaan 

& Chan, 2009; Schrotenboer et al., 2017). Vi bedömer även att butikschefernas 

uppfattning överensstämmer med nämnda forskares åsikt, de ser främst fördelar med 
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återförsäljning. Lundqvist67 lyfter fram att plagg som returneras från e-handeln generellt 

är i bättre skick än vissa plagg som hängt i butiken och att det av den anledningen inte 

uppstår några problem med att hänga ut de plaggen för återförsäljning. Av Shrotenboer 

et al. (2017) skildras att återförsäljning innebär mindre kostnader för företaget än vad ett 

returflöde tillbaka till ett lager och sedan eventuellt till butik för försäljning gör. 

Författarnas teori bekräftas av det Lundqvist67 observerat och stärks ytterligare av att 

plaggen faktiskt är i bra skick.  

 

5.1.4 Returer och dess miljöpåverkan 

I vilken utsträckning e-handeln och de returer som uppstår påverkar miljön är en 

diskuterad fråga. Butikscheferna antyder att det kan finnas både positiva och negativa 

aspekter med de sätt som varor från e-handeln levereras och returneras på. Forskare 

menar däremot att de påverkar miljön främst på ett negativt sätt (Björklund, 2012; Suh, 

Smith & Linhoff, 2012; Van Loon et al., 2015; Bertram & Chi, 2017). Björklund (2012) 

framför att kundens färdsätt är en betydande faktor för e-handelns och returers 

miljöpåverkan och Bertram och Chi (2017) tydliggör att det är den huvudsakliga faktorn 

som påverkar miljön negativt vid e-handel. Författarna menar att alla slags transporter 

är den mest allvarliga faktorn som orsakar stora miljöproblem inom all handel. 

Butikscheferna instämmer helt i detta resonemang och förklarar att det som påverkar 

miljön negativt vid “Click and Collect” och “Return In-store” är just kundens valda 

färdsätt till butiken eller ombudet när denne ska hämta eller returnera en vara. En aspekt 

som vi anser är av intresse när miljöproblemet inom e-handeln diskuteras ur ett 

företagsperspektiv är den stora mängd förpackningar som används. Van Loon et al. 

(2015) menar att förpackningar i kartong är de som påverkar miljön i högst grad. Enligt 

Björklund (2012) är det största problemet att företag inte alltid kan välja en passande 

förpackning till en vara vilket gör att det transporteras förpackningar som till största del 

är luftfyllda. Dessa resonemang som förts fram av Van Loon et al. (2015) och 

Björklund (2012) kan vi bara delvis bekräfta genom intervjuerna med butikscheferna. 

Mihajlovic71 och Lundqvist72 berättar att Lindex testar papperspåsar istället för påsar i 

plast men menar att det finns en större risk att de förstörs under transport. Vi tycker oss 

kunna urskilja att plastpåsar löser det problem Björklund (2012) beskrivit men att 

papper är ett mer miljövänligt material.  
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“Click and Collect” och “Return In-store” medför att kunden måste ta sig till butiken för 

att hämta eller returnera varor. Något vi kan urskilja är att butikscheferna inte är helt 

säkra på om dessa koncept är bättre för miljön än andra alternativ. De är inte heller 

överens om av vilka anledningar kunder väljer “Click and Collect” och “Return In-

store”. Mihajlovic71 menar att de väljer det på grund av att de är mer miljömedvetna 

men Johansson73 är inte övertygad om att de är miljömedvetna överhuvudtaget. 

Johansson73 påstår att kunder väljer sådana alternativ eftersom det inte kostar något att 

beställa varor till butiker. Av Suh, Smith och Linhoff (2012) skildras att företag som 

bedriver e-handel bör använda sig av lättillgängliga platser för uthämtning av beställda 

varor och att sådana platser bör placeras på ställen där det är mycket folk i rörelse. 

Författarna menar att det kan bidra till att minska miljöpåverkan av det som benämns 

“the-last-mile”. Större klädkedjor, som de som ingått i denna studie, finns placerade i de 

allra flesta städer runtom i landet. Både i stadskärnor men även i handelsområden där de 

ligger i anknytning till matbutiker. Precis som Suh, Smith och Linhoff (2012) beskriver 

är dessa platser lättillgängliga för majoriteten av kunder som gör att de kan hämta ut 

paket i samband med andra ärenden. Trots att företag försöker minska sin 

miljöpåverkan har kunder ett stort ansvar, precis som vi nämnt vid ett flertal tillfällen. 

De tillfrågade butikscheferna menar att den enda möjligheten de har att påverka kunder 

i miljöfrågor är att informera om olika aspekter och om fördelarna med “Click and 

Collect” och “Return In-store”. Det bekräftar Bertram och Chi (2017) som framhåller 

att olika leverans- och returalternativ har olika miljöpåverkan.  

 

5.2 Kundperspektiv 
5.2.1 Returer 

Tidigare forskning har visat på att den stora mängden returer är ett problem, detta håller 

kunderna i de båda fokusgrupperna med om. Vi tycker oss kunna se att deras åsikter 

däremot skiljer sig åt angående vad som är det största problemet med returerna. Stock, 

Speh och Shear (2006) menar att returer uppstår till följd av problem, svårigheter och 

felaktigheter som måste hanteras med rätt strategier. Kunderna anser däremot att returer 

är ett problem eftersom de i flera fall är komplicerade och upplevs som ett orosmoment. 

Ungefär hälften av de intervjuade kunderna uppnår kriterierna för ett planerat eller 

oetiskt returbeteende. De beställer vanligen olika storlekar, modeller och färger av ett 

plagg med intentionen att inte behålla dem alla, vilket stämmer överens med både 

Wachter et al. (2012) och Saarijärvi, Sutinen och Harris (2017) påstående. De övriga 
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kunderna har aldrig beställt varor med sådana intentioner. Karlsson74 förklarar att det 

beror på att hon upplever att det överlag är besvärligt att returnera varor och undviker 

därför att beställa mer än vad hon tänker behålla. Vi uppfattar att returer i vissa fall kan 

ses som positiva i den kontexten att en positiv returupplevelse kan skapa en högre 

lojalitetskänsla och stärka relationen mellan ett företag och dess kunder. Detta 

resonemang som förts fram av Griffis et al. (2012) kan vi delvis bekräfta genom 

Hagels75 förklaring av att tidigare erfarenheter och upplevelser av en retur har stor 

betydelse när det gäller vilket företag hon väljer att handla hos. Har hon haft en negativ 

returupplevelse med ett företag handlar hon inte där igen. Vi anser att det därmed bör 

fungera på motsvarande sätt om hon skulle vara med om en positiv returupplevelse. Det 

vill säga att en positiv returupplevelse genererar i en ökad tillit och att hon väljer att 

handla hos företaget fler gånger.  

 

Något som framträder tydligt från fokusgrupperna är att företags returpolicy är en 

avgörande faktor vid kundens köpbeslut. Enligt kunderna är det essentiellt att företagen 

erbjuder fria returer. Vi kan se att samtliga kunder tänker en extra gång, undviker eller 

struntar helt i att beställa varor från de företag som tar ut en returavgift. Detta 

resonemang är jämförbart med Schrotenboer et al. (2017) och Bernon, Cullen och 

Gorsts (2016) antagande om att generösa returpolicys ökar returgraden. Vi bedömer att 

returgraden bör öka vid generösa returpolicys eftersom kunder inte beställer varor från 

företag överhuvudtaget om de inte på ett enkelt sätt kan returnera dem. Detta påstående 

stärks ytterligare av Rosén76 som förklarar att hon väljer att inte returnera en vara om 

det är för komplicerat och av Lundin77 som menar att det finns en rädsla av att göra fel 

vid returneringen. Enligt Rogers och Tibben-Lembke (1998) är generösa returvillkor ett 

sätt för företagen att skapa konkurrensfördelar på marknaden. Deras resonemang 

överensstämmer med Otteborns78 teori att komplicerade returvillkor medför att kunden 

väljer att beställa plagget från en annan hemsida, hos en konkurrent. Vi kan här precis 

som Janakiraman, Syrdal och Freling (2016) och Hjort och Lantz (2016) identifiera 

både positiva och negativa sidor med att tillämpa en generös returpolicy. Sett till att 

returgraden ökar vid en generös policy borde företagen undvika detta om de vill minska 
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antalet returer. Då riskerar de dock att minska den totala försäljningen eftersom 

kunderna undviker att handla hos företag som inte erbjuder fria returer. Vi kan även 

urskilja att en generös policy är positiv när det gäller konkurrensmässiga anledningar.  

 

5.2.2 Click and Collect 

Mahar och Wright (2017) lyfter fria fraktkostnader som en av de främsta fördelarna 

”Click and Collect” bidrar med, sett från ett kundperspektiv. Kunden kan då både hämta 

och lämna tillbaka en vara den beställt online, utan någon extra kostnad, via den fysiska 

butiken. De kunder som deltagit i studien understryker hur viktig fri frakt och retur är 

för dem. Vi anser att dessa framställningar klart och tydligt visar att Mahar och Wright 

(2017) har rätt i att undvikandet av fraktkostnader är en av de främsta fördelarna med 

”Click and Collect”. Omnikanal-konceptet ”Click and Collect” påstås förenkla den form 

av shoppingbeteende som bland annat benämns ”the research-shopper phenomenon” 

eller ”hybrid shopping” eftersom kunden enkelt kan använda och kombinera företagets 

olika kanaler vid ett köp (Verhoef, Neslin & Vroomen, 2007; Kalyanam & Tsay, 2013; 

Jara et al., 2018). Karlssons79 beskrivning av hur hon går tillväga vid ett köp identifierar 

vi som ett tydligt exempel på hur detta shoppingbeteendet kan se ut i verkligheten. Det 

hela börjar med att Karlsson79 ser ett plagg på företagets sociala medier, klickar sig in 

på företagets hemsida för att se om plagget finns i lager i den fysiska butiken och går 

sedan dit för att prova plagget innan hon slutligen genomför köpet. Under köpprocessen 

förflyttar sig Karlsson79 mellan flera av företagets olika kanaler och utnyttjar dem på 

olika sätt för olika syften, vilket är precis det Kalyanam och Tsay (2013) förklarar att 

”hybrid shopping” handlar om. Det ger även stöd till Verhoef, Neslin och Vroomens 

(2007) teori om att kunder tenderar att söka information via digitala kanaler och sedan 

handla i en fysisk butik. Vi kan identifiera fler exempel på hur detta fungerar i 

verkligheten, fast på motsatt sätt, då Rosen80, Gustavsson81 och Otteborn82 beställer de 

varor som inte finns i deras storlek i den fysiska butiken från företagets e-handel. 

Kanalen för informationssökandet utgörs då av den fysiska butiken och köpet 

genomförs över internet. 
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Ytterligare en aspekt vi tycker är av intresse är det faktum att kunderna uppmärksammat 

att företagens e-handel vanligen har fler erbjudanden och rabatter som inte finns i de 

fysiska butikerna. För att företagets helhetsbild ska vara så kongruent som möjligt, i 

enlighet med Bernon, Cullen och Gorst (2016) teori, anser vi att samma varor, 

erbjudanden och rabatter bör finnas tillgängliga på samtliga försäljningskanaler. 

Lundin83 tycker dock att e-handeln och den fysiska butiken fungerar som bra 

komplement till varandra, är varan slut i butik finns den för det mesta på e-handeln. Ur 

kunders synvinkel behöver det kanske därför inte vara negativt, eftersom kunden enkelt 

kan beställa från båda kanalerna och hämta ut det i butik. Vi bedömer att det däremot 

kanske kan bli ett problem för företagen.  

 

5.2.3 Return In-store 

Enligt Bernon, Cullen och Gorst (2016) är “Return In-store” det returalternativ som flest 

kunder föredrar att använda. Detta påstående kan vi bekräfta genom foksugrupperna, då 

majoriteten av kunderna föredrar att använda denna metod vid en eventuell retur. Precis 

som butikscheferna ansåg kunderna att returmetoden ”Return In-store” är fördelaktig för 

både dem själva och för företag. Något som framträder tydligt är att kunderna tycker det 

är osäkert att skicka sina varor via post. Det finns en osäkerhet gällande när och om 

paketet kommer att nå företaget och även gällande återbetalningen. Något vi kan 

urskilja är därför att ”Return In-store” är att föredra för kunder eftersom de med 

detsamma får det bekräftat att företaget mottagit returen och snabbt får tillbaka sina 

pengar. Dessa framställningar går i linje med Bernon, Cullen och Gorst (2016) 

påstående om att kunden värdesätter en enkel returneringsprocess. Den enda negativa 

aspekt vi kan urskilja med den nämnda returmetoden är i de fall det inte finns någon 

butik i närheten av kundernas boplats. De kunder som har längre till butiker väljer i 

första hand att returnera varan hos ett postombud även fast de helst hade velat lämnat 

den direkt till butiken. 

  

Enligt Ertekin (2017) kan en retur till den fysiska butiken vara gynnsamt för företagen 

om den hanteras på rätt sätt av personalen. Kunderna instämmer med Ertekin (2017) och 

förklarar att de vid ”Return In-store” har möjlighet att byta varan till en annan storlek 

om det är orsaken bakom returen, vilket de menar att de inte hade gjort om de skulle 

skickat tillbaka varan via post. Sett till detta resonemang bör det, precis som Ertekin 
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(2017) påstår, vara fördelaktigt för personalen att ställa frågor till kunden vid mötet för 

att ta reda på anledningen bakom returen och på så sätt kunna hitta ett substitut. De 

flesta kunder har haft positiva upplevelser vid returnering i butik men Karlsson84 tycker 

det är jobbigt att bemöta personalen vid en retur. Hon gillar inte att personalen 

ifrågasätter varför hon vill lämna tillbaka varan. Detta är ett exempel på hur viktigt det 

är att bemöta kunden på rätt sätt och inte ställa frågan så den upplevs som ifrågasättande 

eller negativ. Ytterligare en aspekt som vi tycker är av intresse är att en del av kunderna 

inte var medvetna om att de kunde returnera varor köpta online till en fysisk butik. 

Dessutom hade få av kunderna använt returmetoden, vilket skulle kunna vara en följd av 

ovissheten. Lundin85 anser att detta beror på att företagen inte marknadsför tjänsten 

tillräckligt mycket. Det skulle även kunna bero på att tjänsten fortfarande är relativt ny i 

Sverige och inte används av så många företag än.  

 

5.2.4 Returer och dess miljöpåverkan 

Det är självklart viktigt att företag arbetar för och värnar om miljön, men Björklund 

(2012) poängterar att även konsumenterna har ett stort ansvar i frågan. Något som 

framträder från fokusgrupperna är att miljöaspekten ofta glöms bort eller inte tas hänsyn 

till av kunderna varken när de konsumerar eller returnerar varor. Kunderna i studien 

påstår ändå att den stora mängd transporter som uppstår på grund av e-handeln och det 

negativa returbeteendet det genererar bidrar till en ökad miljöpåverkan. Enligt 

Björklund (2012) har konsumenterna en viktig roll och kan påverka konsumtionen i en 

mer miljövänlig riktning. Överlag kan vi urskilja att kunder inte verkar medvetna om att 

de faktiskt kan påverka eller så bryr de sig helt enkelt inte om det, i alla fall inom 

modebranschen. Istället för att välja företag som arbetar med miljö- och 

hållbarhetsfrågor, identifierar vi returvillkoren som den viktigaste faktorn vid valet. När 

kunderna handlar livsmedel och smink läggs däremot större vikt vid miljöaspekten. 

Björklund (2012) anser att kunderna borde tänka mer på valet av företag och köpa 

produkter med miljövänlig produktmärkning. Detta resonemang efterföljs bara delvis av 

kunderna och bör appliceras på all konsumtion, i synnerhet inom modebranschen, för att 

ha en positiv påverkan på miljön.   

 

Det råder delade meningar gällande hur miljövänlig returmetoden ”Return In-store” är. 

Bertram och Chi (2017) och Van Loon et al. (2015) anser att returer till fysiska butiker 
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påverkar miljön negativt, vilket till stor del beror på kundens resa till butiken. Lundin86 

håller inte med, hon menar att ”Return In-store” borde vara positivt sett till att företagen 

kan hänga ut kläderna direkt i butiken och slipper skicka tillbaka dem till e-handelns 

lager. Lundin86 besvarar även Betram och Chi (2017) och Van Loon et al. (2015) 

angående konsumentresorna. Hon förklarar att kunden kan returnera varan i samband 

med andra ärenden eller resor de ändå gör. Vi bedömer att det främst är 

konsumentresor, det vill säga vilket färdsätt kunden väljer när den ska lämna ett paket, 

som ges störst fokus i frågan. Björklund (2017) förklarar att det är positivt ur 

miljösynpunkt så länge kunden hämtar eller lämnar paketet hos ombudet eller butiken i 

samband med andra ärenden och inte tar bilen längre sträckor. Vi uppfattar att kunder 

inte tar bilen för att endast hämta ett paket utan gör det i kombination med andra 

ärenden. Flera av de tillfrågade kunderna bor i stan, eller arbetar där och har därmed 

nära till flera butiker. Det gör att de enkelt kan lämna och hämta sina paket utan att 

påverka miljön i form av utsläpp. Detta kan relateras till Suh, Smith och Linhoff (2012) 

påstående att platserna för upphämtning och avlämning av paket bör vara lättillgängliga 

för kunder. Det bor flest människor vid stadskärnorna och de anser att returer i butik är 

ett enkelt sätt för dem att returnera varor. För de människor som bor utanför städerna är 

däremot returmetoden inte lika fördelaktig ur en miljösynvinkel, förutsatt att de inte 

arbetar inne i stan eller gör sina returer i kombination med andra ärenden.  
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6 Slutsats 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser som genererats från 

analysen av det teoretiska och empiriska materialet. För att kunna besvara studiens 

syfte presenteras först svar på de fyra forskningsfrågorna. Slutligen ges exempel på 

praktiska tillämpningar och förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Svar på våra forskningsfrågor 

1. På vilket sätt anser detaljhandelsföretag att aktiviteten “Return In-store” har 

förändrat returhanteringsprocessen av varor köpta online? 

I och med “Click and Collect” och därmed “Return In-store” blir de fysiska butikerna en 

del av e-handeln på ett sätt som de inte varit tidigare. Detaljhandelsföretag anser att 

“Return In-store” har förändrat returnering och hantering av varor som köpts online, för 

fysiska butiker. Förändringen innebär att en ökad returhantering för de fysiska butikerna 

uppstått på grund av att fler kunder väljer att returnera varor till dem. Till följd av 

förändringen uppstår en chans till merförsäljning för företagen vid returtillfället. 

Personalen får tillgång till information kring returorsaker men utnyttjar i dagsläget inte 

den information de erhåller. Vi anser att information bör följas upp på samma sätt som 

returkoder används inom e-handeln. Returhanteringsprocessen går till på samma sätt 

som med butikens övriga returer, bortsett från återbetalning till kund. Studiens resultat 

visar att returnerade varor går till återförsäljning i butiken, som i motsats till tidigare 

forskning av Bernon, Cullen och Gorst (2016) gynnar butikerna snarare än drabbar dem 

negativt. Vi bedömer att fördelarna med återförsäljning kan komma att förändras om 

graden av “Return In-store” ökar. En ökning resulterar i en svårhanterlig mängd plagg i 

butikerna eftersom e-handeln har ett större och annorlunda utbud av varor. Vi kan 

konstatera att en konsekvens av det är att allt fler plagg säljs till nedsatt pris vilket i 

längden kan få en negativ effekt på butikens omsättning.  

 

2. På vilket sätt anser kunder att aktiviteten “Return In-store” har förändrat sättet att 

returnera varor köpta online? 

I och med “Click and Collect” och därmed “Return In-store” får kunderna ytterligare ett 

returalternativ att välja bland. Kunder anser att “Return In-store” har förändrat sättet de 

returnerar varor som köpts online. Deras förstahandsval är att returnera varor till en 

fysisk butik, om det är praktiskt möjligt. Kunder behöver i och med “Return In-store” 

inte längre oroa sig över problem som kan uppstå när en retur fraktas tillbaka till e-
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handelns lager. En aspekt vi finner som försvårar “Return In-store” är ett långt avstånd 

mellan butiken och kundens hem. Kunder bosatta en längre sträcka utanför stadskärnor 

tvingas välja bort “Return In-store” eftersom det blir opraktiskt sett till flera aspekter, 

tid, pengar och miljö. För majoriteten av de som handlar kläder online kan dock “Return 

In-store” ses som ett enklare och förbättrat returalternativ. Ett annat slående inslag är att 

kunder inte är fullständigt medvetna om att “Return In-store” finns som ett 

returalternativ. Vad det beror på kan vi inte fastställa men vi kan konstatera att företag 

på något sätt bör sprida mer information om att alternativet finns. Svaret på denna 

forskningsfråga tyder på att det tidigare funnits ett gap i forskningen kring kunders 

perspektiv på “Return In-store” och “Click and Collect”, eftersom vår insamlade data 

visat nya och intressanta inslag. 

 

3. Hur anser detaljhandelsföretag och kunder att “Click and Collect” påverkar 

kundernas beteende när det gäller returer? 

“Return In-store” kategoriseras som en generös returpolicy vilket medför att returgraden 

till fysiska butiker ökar. De tillfrågade respondenterna anser att en generös returpolicy, 

precis som “Return In-store” är, påverkar kunders returbeteende på det sätt att de 

beställer och returnerar fler varor än tidigare. En central orsak till att returgraden ökar är 

det förändrade returbeteendet som vuxit fram i takt med e-handeln. Hos de tillfrågade 

detaljhandelsföretagen förekommer ett planerat returbeteende, vilket även bekräftas av 

kunderna. Vi noterar att åsikterna kring ett sådant beteende skiljer sig åt men att det är 

ofrånkomligt vid “Click and Collect” och “Return In-store”. Där mängden returer som 

uppstår som en följd av att graden “Click and Collect” är hög resulterar det planerade 

returbeteendet i problem för företaget. I framtiden kommer företag att behöva hitta 

någon form av lösning på problemet som inte innebär en förändring i den generösa 

returpolicyn.  

 

4. Vilken hänsyn tar detaljhandelsföretag och kunder till det miljöproblem som returer 

innebär? 

Resultatet tyder på att detaljhandelsföretag i högre utsträckning tar hänsyn till miljön än 

vad kunder gör. En slutsats vi kan dra är att kunder inte lägger någon större vikt vid 

miljöfrågor relaterade till modekonsumtion, utan snarare fokuserar på faktorer som 

smidighet och kostnadsfria returer. Björklund (2012) menar att kunder själva ansvarar 

för sin konsumtion och därmed också den miljöpåverkan de bidrar med, vilket vi precis 



  
 

56 

konstaterade att de inte gör. Företag bär även de ett ansvar för miljön i den verksamhet 

de bedriver. Vår tolkning av resultatet är att det ställs högre krav på att företag tar sitt 

ansvar när det gäller miljön och att de därför vidtar fler åtgärder än kunder. Ytterligare 

en intressant aspekt när det gäller företags miljöarbete är att butiker öppnar upp de paket 

som inte hämtas ut av kunder vilket säger emot Bernon, Cullen och Gorst (2016) 

påstående. Vi kommer fram till slutsatsen att återförsäljning är mest fördelaktigt för 

miljön, i jämförelse med alternativet att transportera varor tillbaka till ett centrallager.  

 

6.2 Svar på vårt syfte 

För en sammanfattning av våra slutsatser vill vi föra tankarna tillbaka till studiens syfte: 

“Syftet är att undersöka hur detaljhandelsföretag inom modebranschen och dess kunder 

ser på “Return In-store” som ett returalternativ och även klargöra den 

miljöproblematik som finns relaterat till returer.”. Syftet besvaras här nedan och 

kommer på grund av dess karaktär att ge en helhetsbild av det studerade området.  

 

Detaljhandelsföretag och kunder inom modebranschen anser att returalternativet 

“Return In-store” är det bästa alternativet vid returnering av varor köpta online. Ur ett 

företagsperspektiv är det positivt eftersom det leder till en ökad kundström till de 

fysiska butikerna vilket kan generera ytterligare försäljning. Sett från ett kundperspektiv 

är “Return In-store” fördelaktigt eftersom returneringsprocessen är enkel, kostnadsfri 

och reducerar de orosmoment som kan finnas när mellanhänder, som exempelvis 

PostNord, krävs. Studiens resultat bidrar till diskussionen kring huruvida företag bör 

tillämpa en generös eller strikt returpolicy. Vi kan konstatera att en generös returpolicy, 

specifikt kostnadsfria returer, är den faktor som kunder prioriterar när de väljer vilket e-

handelsföretag de handlar hos. För företag med en strikt returpolicy innebär det att de 

riskerar att förlora konkurrenskraft eftersom kunder väljer bort dem, vilket Rogers och 

Tibben-Lembke (1998) förde ett resonemang kring redan innan e-handeln blivit 

fullständigt etablerad. 

 

Vidare identifieras hanteringsproblem när graden av “Click and Collect” är hög vilket 

motsäger Mahar och Wright (2017) som påstår att det framförallt är företag med hög 

försäljning online som gynnas mest av ”Click and Collect”. Vi kan däremot konstatera 

att det kommer att krävas en förändring av de fysiska butikslokalerna eftersom de i 

dagsläget inte har tillräcklig kapacitet vid högsäsonger. Vi vill därför poängtera att det 

även kommer att krävas en utveckling i implementeringen av “Click and Collect” för att 
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det ska finnas förutsättningar för att bedriva “Return In-store”. Den främsta slutsatsen vi 

kan dra kring den miljöproblematik som finns relaterat till returer är att konsumentresor 

är en avgörande del i hur stor miljöpåverkan “Return In-store” har. En intressant aspekt 

är att kunder inte lägger någon större vikt vid miljöproblematiken kring returer vilket ur 

ett företagsperspektiv innebär att det finns små möjligheter att övertyga kunderna om 

motsatsen.  

 

6.3 Praktiska implikationer och förslag till vidare forskning 

Studien har bidragit till en ökad kunskap om “Click and Collect” men framförallt 

“Return In-store”. Under studiens gång har vi funnit intressanta och värdefulla aspekter 

som företag inom modebranschen bör reflektera över och arbeta vidare med. Vi har 

identifierat två huvudsakliga problem som med tiden kommer att kräva en förändring. I 

dagsläget är inte klädbutiker utformade eller rustade för att klara av hanteringen av 

“Click and Collect”, speciellt inte om nyttjandet av tjänsten expanderar. Ytterligare ett 

problem som förvärras när “Click and Collect” och “Return In-store” växer är att 

kunders planerade returbeteende riskerar att utvecklas, vilket på lång sikt inte är hållbart 

för företag. Båda problemen behöver åtgärdas men det senare kräver en lösning som 

inte drabbar företags generösa returpolicy på ett negativt sätt. Ett exempel på en 

potentiell lösning skulle kunna vara att belöna kunder som inte returnerar varor. Utöver 

de företag som redan tillämpar tjänsten “Click and Collect” och därmed “Return In-

store” kan även de företag som ännu inte använder sig av tjänsten få en tydlig inblick i 

hur det hela fungerar och vad de bör tänka på om de själva vill implementera det i 

verksamheten. En viktig del av studien är att den lyfter kundens syn på “Return In-

store”, vilket tidigare inte utforskats.  

 

Under arbetet med studien har vi uppmärksammat att rådande forskning är bristfällig på 

vissa områden och kan med fördel utforskas ytterligare. För att utöka kunskapen kring 

hur “Click and Collect” och “Return In-store” bidragit till ett förändrat sätt att handla 

och returnera varor från e-handeln skulle en mer utförlig undersökning mellan hur 

returhanteringen går till i fysiska butiker jämfört med på e-handelns centrallager kunna 

genomföras. Vi finner det även intressant att studera miljöaspekten kring returer djupare 

än vad denna studie gjort. Det finns flera viktiga delar kring miljöpåverkan som skulle 

behöva lyftas i forskningen på området.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A – Operationalisering företagsperspektiv 

Operationaliseringen är strukturerad på det sätt som frågorna är numrerade i 

intervjuguiden.  

Intervjufråga Forskningsfråga Frågans syfte Referens 

1. Upplever ni att returer som 

uppstår på grund av e-handeln är ett 

problem och isåfall varför/varför 

inte?  

1. Bekräfta det problem som 

finns med en hög 

returgrad inom e-handeln.  

Bernon, Cullen & 

Gorst (2016), 

2. På vilket sätt arbetar ni på 

butiksnivå för att förebygga de 

returer som uppstår på grund av e-

handel? 

1. Undersöka vad företag 

vidtar för åtgärder på 

butiksnivå för att minska 

den höga returgrad som e-

handeln genererar. 

Rogers et al., 

(2002); Rogers & 

Tibben-Lembke 

(1998) 

3. På vilket sätt upplever ni att den 

fysiska handeln och e-handeln 

integreras med hjälp av “Click and 

Collect”? 

1 & 3 Belysa hur “Click and 

Collect” fungerar som en 

multikanal, vilket kan ha 

en påverkan på 

kundbeteende. 

Bernon, Cullen & 

Gorst (2016); 

Kalyanam & 

Tsay, (2013); 

Verhoef, Neslin 

& Vroomen 

(2007) 

4. Hur ska personalen bemöta de 

kunder som lämnar tillbaka varor 

som köpts online?  

1. Undersöka på vilket sätt 

personalen kan påverka 

kundbeteende.  

Ertekin (2017); 

Ok, Back & 

Shanklin (2007) 

5. Hur hanterar ni de returer som 

lämnas in i butiken (som beställts 

online)? 
  

1. Undersöka företags 

returhanteringsprocess 

vid “Return In-store”. 

Rogers et al. 

(2002); Rogers & 

Tibben-Lembke 

(1998) 

6. Hur tar ni reda på orsaken bakom 

kundens retur vid “Return In-

Store”? 

1 & 3 Ta reda på ifall företag 

får reda på orsaken 

bakom en retur vid 

“Return In-store”. 

Ertekin (2017); 

Rogers & Tibben-

Lembke (1998) 

7. På vilket sätt upplever ni att 

“Return In-store” påverkar 

försäljningen i butiken?  

3. Utforska om “Return In-

store” kan bidra till ökad 

försäljning.  

Mahar & Wright 

(2017) 

8. På vilket sätt tror ni att er 

returpolicy påverkar kundernas 

returbeteende? 

3. Undersöka hur ett 

företags returpolicy kan 

påverka kundbeteende. 

Janakiraman, 

Syrdal & Freling 

(2016); Hjort & 

Lantz (2016); 

Rogers & Tibben-

Lembke (1998) 

9. Upplever ni att era kunder har ett 

planerat/oetiskt returbeteende och i 

så fall hur hanterar ni det? (Det vill 

säga att de redan innan returen 

bestämt sig att returnera några 

varor, de beställer till exempel fler 

3. Undersöka företags syn 

på och åtgärder för 

planerat/oetiskt beteende.  

Wachter et al. 

(2012); Harris 

(2010) 



  
 

II 

storlekar eller färger på ett plagg 

med intentionen att endast behålla 

ett av dem)  

10. Hur ser ni på återförsäljning 

som ett alternativ vid “Return In-

Store”? (Det vill säga att 

produkterna behålls i butiken och 

säljs på nytt där.) 

1. Undersöka huruvida 

återförsäljning kan 

användas som 

returhanteringsåtgärd vid 

“Return In-store”. 

Dehghanbaghi, 

Hosseininasab, & 

Sadeghieh (2016); 
Bernon, Cullen & 

Gorst (2016) 

11. Vilka för och nackdelar ser ni 

med returer i butik? 
1. Undersöka hur effektivt 

företag anser att “Return 

In-store” är.  

Bernon, Cullen & 

Gorst (2016)  

12. Hur tror ni att “Click and 

Collect” och “Return In-store” 

skulle kunna bidra till att minska e-

handelns miljöpåverkan? 

4. Analysera hur företag ser 

på hållbarhet när det 

gäller distributionen av 

varor som sålts online. 

Björklund (2012); 

Suh, Smith & 

Linhoff (2012); 

Bertram & Chi 

(2017); Van Loon 

et al., (2015) 

13. På vilket sätt tror ni att ni i en 

fysisk butik kan påverka kunderna 

att välja det returalternativ som är 

mest miljövänligt? 

4. Undersöka hur företaget 

arbetar med att påverka 

kundbeteendet vid 

miljöfrågor. 

Bertram & Chi 

(2017); Björklund 

(2012); Suh, 

Smith & Linhoff 

(2012) 

14. Hur viktig anser ni att 

miljöaspekten är när det gäller 

returhanteringsprocessen? 

4. Analysera företags syn på 

miljöproblematiken som 

finns kring returer inom 

e-handel och hanteringen 

av dessa. 

Van Loon et al. 

(2015); Björklund 

(2012) 

 

 

 

  



  
 

III 

Bilaga B – Operationalisering kundperspektiv 

 

Operationaliseringen är strukturerad på det sätt som frågorna är numrerade i 

intervjuguiden.  

Fråga Forskningsfråga Frågans syfte Referens 

Har du någon gång lämnat 

tillbaka en vara du köpt online 

i en fysisk butik?  

2. Undersöka om 

returalternativet “Return 

In-store” används av 

konsumenter.  

Bernon, Cullen & 

Gorst (2016); Ertekin 

(2017) 

Har du någon gång beställt 

fler varor på internet än du 

tänkt behålla?  
• Varför isåfall? 

3. Bekräfta att kunderna har 

ett planerat eller oplanerat 

returbeteende och 

undersöka orsaken till 

beteendet. 

Wachter et al. (2012); 

Harris (2010) 

Upplever ni att returer som 

uppstår på grund av e-handeln 

är ett problem och isåfall 

varför/varför inte? 

2. Kunna jämföra om 

kunderna upplever 

returproblematiken på 

samma sätt som företagen. 

Bernon, Cullen & 

Gorst (2016) 

På vilket sätt utnyttjar ni ett 

företags olika 

försäljningskanaler? (Det vill 

säga i de fall företagen 
bedriver handel i fysiska 

butiker och online) 

2. Undersöka ifall kunderna 

utnyttjar de fördelar som 

erbjuds via “Click and 

Collect”.  

Bernon, Cullen & 

Gorst (2016); 

Kalyanam & Tsay 

(2013); Verhoef, 
Neslin & Vroomen 

(2007) 

På vilket sätt föredrar ni att 

returnera en vara?  
2. Undersöka om “Return In-

store” är ett omtyckt 

alternativ av kunderna.  

Bernon, Cullen & 

Gorst (2016) 

Hur har du blivit bemött av 

personalen när du returnerat 

en vara, som beställts online, i 

en fysisk butik?  

2. Undersöka hur kunder kan 

påverkas av personalen när 

de returnerar en vara i en 

butik.  

Ertekin (2017); Ok, 

Back & Shanklin 

(2007) 

På vilket sätt påverkas ni av 

ett företags returvillkor?  
 

3. Undersöka hur ett företags 

returpolicy kan påverka 

kundbeteende. 

Janakiraman, Syrdal 

& Freling (2016); 

Hjort & Lantz (2016); 

Rogers & Tibben-

Lembke (1998); 

Schrotenboer et al. 

(2017) 

Vilka för och nackdelar ser ni 

med att kunna returnera varor 

i butik? 

2. Belysa vad kunder anser är 

positivt och negativt med 

“Return In-store”. 

Bernon, Cullen & 

Gorst (2016); Ertekin 

(2017) 

På vilket sätt tror ni att returer 

som genereras av e-handeln 

påverkar miljön? 

4. Analysera kundernas syn 

på miljöproblematiken som 

finns kring returer inom e-

handel och hanteringen av 

dessa.  

Björklund (2012); 

Van Loon et al., 

(2015); Wachter et al., 

(2012) 

I hur hög utsträckning tänker 

ni på miljön när ni väljer 

4. Analysera hur viktigt 

företags miljöarbete är för 

Björklund (2012)  



  
 

IV 

företag att handla hos? kunderna.  

Hur resonerar ni kring val av 

färdsätt när ni returnerar en 

vara? 

4. Analysera i hur stor 

utsträckning kunder är 

medvetna om sin egen 

miljöpåverkan. 

Björklund (2012); 

Van Loon et al. 

(2015) 

 

 

 

  



  
 

V 

Bilaga C – Intervjuguide företag 

 

1. Upplever ni att returer som uppstår på grund av e-handeln är ett problem och isåfall 

varför/varför inte?  

 

2. På vilket sätt arbetar ni på butiksnivå för att förebygga de returer som uppstår på 

grund av e-handel? 

 

3. På vilket sätt upplever ni att den fysiska handeln och e-handeln integreras med hjälp 

av “Click and Collect”? 

 

4. Hur ska personalen bemöta de kunder som lämnar tillbaka varor som köpts online?  

 

5. Hur hanterar ni de returer som lämnas in i butiken (som beställts online)? 

 

6. Hur tar ni reda på orsaken bakom kundens retur vid “Return In-Store”? 

 

7. På vilket sätt upplever ni att “Return In-store” påverkar försäljningen i butiken?  

 

8. På vilket sätt tror ni att er returpolicy påverkar kundernas returbeteende? 

 

9. Upplever ni att era kunder har ett planerat/oetiskt returbeteende och i så fall hur 

hanterar ni det? (Det vill säga att de redan innan returen bestämt sig att returnera 

några varor. De beställer till exempel fler storlekar eller färger av ett plagg med 

intentionen att endast behålla ett av dem.)  

 

10. Hur ser ni på återförsäljning som ett alternativ vid “Return In-Store”? (Det vill säga 

att produkterna behålls i butiken och säljs på nytt där.) 

 

11. Vilka för och nackdelar ser ni med returer i butik? 

 

12. Hur tror ni att “Click and Collect” och “Return In-store” skulle kunna bidra till att 

minska e-handelns miljöpåverkan? 

 

13. På vilket sätt tror ni att ni i en fysisk butik kan påverka kunderna att välja det 

returalternativ som är mest miljövänligt? 

 

14. Hur viktig anser ni att miljöaspekten är när det gäller returhanteringsprocessen? 

 

 

 

  



  
 

VI 

Bilaga D – Intervjuguide fokusgrupp 

 

1. Har du någon gång lämnat tillbaka en vara du köpt online i en fysisk butik?  

  

2. Har du någon gång beställt fler varor på internet än du tänkt behålla?  

• Varför isåfall? 

 

3. Upplever ni att returer som uppstår på grund av e-handeln är ett problem och isåfall 

varför/varför inte? 

 

4. På vilket sätt utnyttjar ni ett företags olika försäljningskanaler? (Det vill säga i de fall 

företagen bedriver handel i fysiska butiker och online) 

 

5. På vilket sätt föredrar ni att returnera en vara?  

 

6. Hur har du blivit bemött av personalen när du returnerat en vara, som beställts online, 

i en fysisk butik?  

 

7. På vilket sätt påverkas ni av ett företags returvillkor?  

 

8. Vilka för och nackdelar ser ni med att kunna returnera varor i butik? 

 

9. På vilket sätt tror ni att returer som genereras av e-handeln påverkar miljön? 

 

10. I hur hög utsträckning tänker ni på miljön när ni väljer företag att handla hos? 

 

11. Hur resonerar ni kring val av färdsätt när ni returnerar en vara? 
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