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 I 

Sammanfattning 
 

Studien belyser hur returhantering behöver inkludera kundens perspektiv. Returhantering grundas idag 

utifrån effektivisering av returer och lönsamhet. Det finns behov av kundens perspektiv i 

returhanteringen för möjligheten av att förstå hur värde skapas och förstörs. Studiens syfte var att skapa 

en större förståelse för kundens perspektiv i returhanteringsprocesser och genom att undersöka 

fenomenet returhantering kan forskningsområdet om returhantering utvidgas och därmed vidareutveckla 

kunskapen om värdeskapande för kunden i returhanteringsprocesser. De frågeställningar som studien 

utgått från är följande: Hur möjliggör e-handelsföretag returprocesser genom sin information? Hur 

hanterar kunder returer?  Hur beskriver kunder sina upplevelser av en returprocess? Hur skapas värde 

i returprocessen? För att besvara vårt syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod, med fem 

fallstudier och kvalitativ innehållsanalys. Fallstudierna genomfördes genom deltagande observationer 

och semistrukturerade intervjuer. Studiens empiriska material samlades in från den kvalitativa 

innehållsanalysen och från intervjuer och observationer från fem deltagare. Studien har utförts enligt en 

abduktiv ansats där vi itererade mellan att läsa teorier och insamlad empiri. Studiens teori har tydligt 

utgjorts av två delar. Dels teorier om digitalisering, e-handel och definiering av returhantering. Men 

även teorier som fokuserat på och beskrivit tjänster, service och värde. Studiens slutsatser visar att värde 

i större utsträckning riskeras att förstöras i returhanteringsprocesser. De tydliggörs även när kunden är 

mottaglig för möjliggörande information från företag. Samt problematiken i att placera returhantering i 

de faser som ett tjänsteerbjudande kan utgöras av. 

 

 

Nyckelord: Digitalisering, e-handel, värdeskapande, värdeförstörande, tjänster, service och return 

management.  
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Förord 
Studien har genomförts som ett avslutande examensarbete vid institutionen för Service management 

och programmet Logistics Service Management. Vi skulle vilja rikta ett stort tack till de deltagare som 

har bidragit med sin tid och ställt upp i denna studie. Framförallt vill vi tacka vår handledare, Elin 

Bommenel, som med sin kunskap och erfarenhet utmanat och stöttat  oss under studien.  

 

Examensarbete har utförts med lika stor arbetsinsats från båda författarna. 

 

Helsingborg, maj 2018 

 

Jesper Bertilsson och Ludvig Blomqvist 
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1. Inledning 
Startskottet för vad som nu kallas e-handel var skapandet och utformandet av internet. Singh (2014) 

menar att teknologiska innovationer har förändrat marknadsförutsättningarna och därmed även det sätt 

som affärer genomförs på. Internet har resulterat i en plattform och möjlighet för verksamheter och 

försörjningskedjor att kommunicera och dela information, både mer kostnads- och tidseffektivt. 

Fenomenet har resulterat i att mycket av verksamheters logistikaktiviteter utförs över internet. Hagberg, 

Sundstrom & Egels-Zandén (2016) skriver att digitaliseringen har gjort att den digitala världen har blivit 

integrerad i vardagslivet. Som följd har det skapats större transparens och tillgänglighet till produkter, 

vilket inneburit förändringar i kunders köpbeteende. Kunden har numera möjlighet att ta del av mängder 

av information och handla från hemmet, enligt Zàkarová (2016). Digitaliseringen har inneburit en 

bekvämlighet och en möjlighet att snabbt jämföra produkter och priser. Som konsekvens har företag 

behövt anpassa processer och strategier för att möta nya krav som kommer från kunden. Kunden köper 

mer och volymer för företagen växer, vilket medför att returer ökar. Ökningen av returer skapar en del 

i försörjningskedjan som kräver ökat fokus för företag. Den delen har uppmärksammats av forskare och 

benämns som “Return Management” (hädanefter returhantering), som innefattar begreppen “reverse 

logistics”, “closed-loop supply chain management”, “gatekeeping”, “avoidance” och “return” (Rogers, 

Lambert, Croxton, García‐Dastugue, 2002). Det handlar om att företagen ska fokusera på att 

tillfredsställa kundens behov i de fall där returer sker. Returer kan ske av olika anledningar och oavsett 

anledning förväntas företag hantera returer samtidigt som de ska upprätthålla kundrelationer och 

kundservice. Företagen har förstått att returflödet skapar en möjlighet för att stärka relationen med 

kunden, och inte endast förbättra lönsamheten som tidigare forskning har betonat (Rogers et al. 2002). 

Utifrån en litteraturstudie där tidigare forskning studerats inom fältet returhantering har vi funnit en 

tydlig röd tråd där forskningen beskriver returhantering utifrån företagens perspektiv. Fokus har i 

huvudsak handlat om hur företagen behöver anpassa sig till en snabbt växande marknad i och med 

digitaliseringen och större volymer, genom att bygga en strategi kring hur returer ska hanteras. Tidigare 

forskning beskriver hur värde i olika delar av försörjningskedjan kan skapas i retursystem (Dapiran & 

Kam, 2017). Studier betonar att returhantering är viktigt, men med utgångspunkt i företags sätt att få en 

bättre lönsamhet och stärka kundrelationer. Därmed behövs ytterligare forskning kring hur företagen 

ska interagera med kunderna för att effektivisera returlogistiken i en marknad där den fysiska kontakten 

försvinner allt mer (Morgan, Richey & Autry, 2015). Därför vill vi fokusera på att inkludera kundens 

perspektiv med fokus på kundvärde, som både kan skapas och förstöras genom aktiviteter och faktorer, 

i en returprocess. Det är intressant eftersom området är relativt outforskat. Desto viktigare är det då 

kunder returnerar mer och den fysiska kontakten försvinner allt mer. Returhantering kan på så sätt vara 

en del av ett utvecklat tjänsteerbjudande och en möjlighet för företag att skapa värde för kunden.  Den 

forskning som har inriktat sig mot just kundnöjdhet och kundvärde inom returhantering har 
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huvudsakligen skett  i en business-to-business marknad, vilket betyder att kunden är ett företag istället 

för en privatperson (Vachon, Hajmohammad & Patry, 2013).  

 

Problemet som därmed uppstår är att det kan finnas användbar kunskap inom området och framförallt 

kunskap om kundbehov som kan vara nödvändig för förståelse för kundvärde i returhantering. Skålén 

(2016) beskriver att värde kan skapas i samspelet mellan företag och kund, men betonar förståelsen för 

att värde också kan förstöras genom samma process. Kunskapsfältet inom logistik har ett huvudsakligt 

fokus på företag och effektivisering i logistikaktiviteter, vilket kan syfta till utformning av produktens 

förpackning för att underlätta företagets hantering, inom returhantering. I företags logistikaktiviteter, 

med syfte att leverera produkter eller erbjudande till kunder, är skapandet av kundvärde ofta en 

grundläggande faktor av ett tjänsteerbjudande. Inom returhantering ligger istället fokus på att effektivt 

föra produkter tillbaka till företaget för möjlighet att återigen förädla produkten. Därmed har 

logistikaktiviteter inom returhantering inte samma fokus på kundens perspektiv. Kundvärde och logistik 

ses som två separata kunskapsfält. Introduktionen av kundvärde i returhantering  grundas i att kundvärde 

bör vara ett fundament som genomsyrar alla delar av ett företags försörjningskedja. På så vis 

sammanförs kunskapsfälten logistik och kundvärde och breddar kunskapsfältet inom returhantering. 

  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studien är att skapa en större förståelse för kundens perspektiv i 

returhanteringsprocesser. Genom att undersöka fenomenet returhantering kan forskningsområdet om 

returhantering utvidgas och därmed vidareutveckla kunskapen om värdeskapande för kunden i 

returhanteringsprocesser. Syftet med studien har genererat följande frågeställning:  

•  Hur möjliggör e-handelsföretag returprocesser genom sin information? 

•  Hur hanterar kunder returer? 

•  Hur beskriver kunder sina upplevelser av en returprocess? 

•  Hur skapas värde i returprocessen? 

 

1.3 Avgränsning 
I denna studien har det utförts en kvalitativ innehållsanalys, deltagande observationer och semi-

strukturerade intervjuer. Den kvalitativa innehållsanalysen har utförts med fokus på företag som endast 

eller till största del bedriver e-handel. Studien har inte ett fokus på att förstå anledningen till returer. 

Studien kommer fokusera på privatpersoner som kunder och på värde i returhanteringsprocessen. 
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1.4 Disposition  
Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod med ett abduktiv synsätt. Det har genomförts en 

kvalitativ innehållsanalys av de aktuella företagens hemsidor för att få förståelse för företagens 

perspektiv och arbete med returhantering. Därefter har det genom fem fallstudier med deltagande 

observationer och semi-strukturerade intervjuer samlats in empiriskt material för studien. Teorikapitlet 

inleds med att redogöra tidigare forskning kring ämnet returhantering. Därefter beskrivs 

samhällsförändringen digitalisering som ligger till grund för e-handeln och ökade returer. Även värde, 

service och tjänstens uppbyggnad förklaras därefter. Empiri och analyskapitlet börjar med att redogöra 

och analysera den kvalitativa innehållsanalysen och ställa det i förhållande till tidigare redogjorda 

teorier. Därefter analyseras det insamlade empiriska materialet från deltagande observationer och semi-

strukturerade intervjuer utifrån teorierna och studiens frågeställningar. Diskussion och slutsats besvarar 

studiens frågeställningar och syfte, samt diskuterar de viktigaste slutsatserna i en bredare kontext. 

Avslutningsvis ges rekommendationer till fortsatt forskning.  
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2. Metod  
I detta kapitlet beskrivs de metoder som använts i studien och anledningen till varför dessa har använts. 

Därefter följer en beskrivning av vilket urval som använts. Studien innefattar kvalitativ innehållsanalys 

av företags hemsidor samt fem fallstudier. Genomförandet av fallstudierna beskrivs inte generellt, utan 

de delar som ingått (deltagande observation och semi-strukturerade intervjuer) i fallstudien beskrivs 

istället i separata stycken under punkt 2.3. 

 
2.1 Studiens upplägg i korthet 
Vid studiens uppstart genomfördes en pilotstudie för att skapa en bild av den forskning som finns inom 

returhantering. Därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av utvalda företags hemsidor. Nästa 

del i studien var multipla fallstudier, vilka inleddes genom en pilotstudie, i form av en fallstudie, för att 

säkerställa fallstudiernas utformning. Sedan utfördes fyra ytterligare fallstudier som bestod av 

deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer. 

 

2.2 Urval 
2.2.1 Urval av företag  
Företagen som har använts är Sportamore, Ellos, Boozt, Nelly och Zalando. Vi valde dessa företagen 

utifrån en sökningen på Sveriges mest populära e-handelsföretag (Grönlund, 2016). Urvalet gjordes 

utifrån faktorer där produkterna ska kunna vara sönder, fel storlek och skadade. Vi insåg efter att ha 

kollat på olika företag, att de företag där huvudsaklig anledning till returer var defekta produkter eller 

felleverans bidrog med för lite empiri. Därmed valdes företag bort som exempelvis sålde elektronik och 

litteratur, och fokus blev huvudsakligen på klädföretag. 

 

2.2.2 Urval av deltagare: 
Deltagare som observerades och intervjuades valdes för att på ett så fördelaktigt vis som möjligt kunna 

hjälpa till att besvara vårt syfte (jfr Bryman, 2011). Bekvämlighetsurval innebär att deltagarna består av 

de personer som finns tillgängliga, och i detta fallet var villiga att genomföra en returhanteringsprocess. 

Problematiken med ett bekvämlighetsurval är att det är svårt att generalisera utifrån resultatet (Bryman, 

2011). Studien fokuserar dock på det intressanta som framkommer i de specifika fallen. På 

Svenskhandel (2017) framkommer det att e-handel är populärast i åldrarna 18-50, för att därefter avta. 

Studiens upplägg krävde tidsåtgång och arbetsinsats från deltagarna, vilket gjorde det svårt att hitta 

deltagare som ville medverka. Studiens urval bestod av både män och kvinnor i åldrarna 23-27, vilket 

inte täcker in hela åldersspannet där e-handel är mest frekvent. Hursomhelst återfinns deltagare inom 

åldersspannet, vilket innebar en ökad möjlighet till att deltagarna använt e-handel tidigare och därmed 

har erfarenheter från andra returhanteringsprocesser. Därmed ansågs urvalet relevant för studiens syfte. 
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Urvalet bidrog även med en avgränsad urvalsgrupp, vilket underlättar för framtida jämförelse genom 

liknande studie. I studien kommer deltagarna benämnas som ”DP 1-5”. 

Deltagarperson DP 1 DP 2 DP 3 DP 4 DP 5 

Hemsidor Ellos Boozt Nelly Zalando Sportamore 

Kvalitativinnehålls-analys av hemsida. Flikar/sidor 

att analysera 

13 

flikar 

10 

flikar 

6 

flikar 11 flikar 8 flikar 

Observation 45min 55min 40min 60min 45min 

Intervju 43min 

1h 

6min 49min 52min 42min 

 
2.3 Metodik och metodval  
2.3.1 Kvalitativ metod 
Då studiens syfte har varit att förstå kundens uppfattningar och synsätt av den returprocess de 

genomgått, har en kvalitativ metod använts. Yin (2011) poängterar hur en kvalitativ metod kan innefatta 

både insamling av data från ett specifikt fält, samt deltagarnas åsikter. Angående studiers ansats 

beskriver Alvehus (2013) problematiken med att endast förhålla sig till antingen induktion eller 

deduktion. Deduktion som innebär att studien utgår från teorier som testas genom den insamlade 

empirin, har problematik kring att studien är beroende av forskarens tolkningen i en kvalitativ forskning. 

Induktion innebär att empirin styr forskningen och att slutsatserna enbart bygger på empirin. Induktion 

är också problematisk i en kvalitativ forskning eftersom det är svårt att tänka sig att ingå i en studie utan 

någon som helst teoretisk förförståelse, som påverkar tolkningen, enligt Alvehus (2013). Istället skriver 

Alvehus (2013) om abduktion som använder både teori och empiri för att ställa dem mot varandra. På 

så sätt kan nya upptäckter utveckla teori, som sedan kan möta empirin. Abduktion är ett itererande 

sampel med teori, empiri och reflektion. Denna studie har grundats i teori om huvudsakligen företags 

syn på returhantering och dess hantering av processen. Det har även studerats om det outforskade 

området om kundens del och perspektiv på vad som skapar värde i returhanteringsprocessen. Genom 

den insamlade empirin framkom nya teoretiska synvinklar, därmed kunde den teoretiska referensramen 

utvecklas. På så vis har studien utförts efter ett abduktivt angreppssätt. Mer ingående beskrivning av 

genomförandet av de olika delarna återfinns längre ner i kapitlet. 

 

Studiens ontologiska ståndpunkt har varit konstruktionistisk, vilket innebär att verkligheten är något 

som sociala företeelser ständigt skapar med sociala aktörer. Studiens epistemologiska ståndpunkt har 

varit hermeneutisk vilket innebär att kunskapssynen utgår från tolkning av människans handlingar 

(Bryman, 2011). Ahrne & Svensson (2011) skriver att hermeneutik bygger på berättelsen om livet och 

relationen mellan livet och berättelsen. I studien har vi utifrån deltagarnas uppfattning om verkligheten 

försökt tolka upplevelser och beskrivningar om returhantering.  
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2.3.2 Litteraturstudie 
För att undersöka om det har forskats inom returhantering gjordes en litteraturstudie. Litteraturstudie 

grundades i två steg. Första steget inkluderade processen att studera artiklar för att undersöka vad 

tidigare forskning fokuserat på. Där användes sökverktyget LUBsearch (www.lubsearch.lub.lu.se) och 

Google Scholar (https://scholar.google.com/)  för akademisk litteratur. Sökord som användes var till en 

början “Return system” och “value creation”. Under arbetets gång ansågs sökorden inte vara tillräckligt 

precisa och med hjälp av de lästa artiklarnas nyckelord hittades sökordet “Return management”. Med 

hjälp av “Return Management” tillsammans med två ytterligare sökord “Supply chain” och “reverse 

logistics” hittades relevanta artiklar i den bemärkelsen att de forskat kring returlogistik utifrån företagens 

perspektiv. Med hjälp av dessa sökorden lästes det 17 stycken artiklar. Syftet med litteraturstudien var 

att dels få en insikt i området. Dessutom för att se om det finns en överensstämmelse mellan litteraturens 

beskrivning av hur företag arbetar med returhantering, och den bild som ges på företags hemsidor av 

hur dem arbetar med returer. Med hjälp av dessa artiklar identifierades en kunskapslucka inom 

returhantering och kundens syn på värdeskapande i den processen. Vilket ledde oss in på att formulera 

problemformuleringen och syftet med studien.  

 

2.3.3 Pilotstudie 
Vi genomförde även en pilotstudie i form av en observation och intervju. Anledning till att göra en 

pilotstudie var att säkerställa att de metoder och mallar, som skapats för att genomföra 

empiriinsamlingen, var användbara och gav empiri som kunde användas till att besvara studiens syfte 

och frågeställning. Syftet med pilotstudien var även att skapa en medvetenhet om metodernas 

utformning, vilket resulterade i att empiriinsamlingen kunde fortsättas. En lärdom var att få deltagarna 

att fokusera på att mer djupgående berätta om upplevelser kring returhantering. Den kvalitativa metoden 

stärks genom ett tydligare fokus på deltagarnas syn och upplevelser. Genom pilotstudien framkom det 

att den kvalitativa innehållsanalysen behövde tas i åtanke vid observationerna, för att hitta samband 

mellan hur företag beskriver sin returprocess på hemsidan och hur den utförs av deltagare. Att tydligare 

ha den kvalitativa innehållsanalysen i åtanke under framtida observationer blev en förutsättning för att 

koppla samman de metoder som använts, och därmed fördjupa studiens analys. 

 

Efter ytterligare två utförda fallstudier påbörjades tematisering av den insamlade empirin. Det gjordes 

på grund av att säkerställa att den empirin som samlats in gav information som var användbar och som 

kan relateras till den teoretiska referensramen och bidra till att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Inför de två kvarvarande studierna fanns det en antydan och viss förförståelse till den 

empirin som återstod att samlas in.  
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2.3.4 Kvalitativ innehållsanalys 
Bryman (2011) lyfter fram kvalitativ innehållsanalys som ett av de vanligaste angreppssätt när avsikten 

är att tolka dokument, som vi gjorde genom en kvalitativ innehållsanalys av följande företags hemsidor: 

Ellos, Boozt, Nelly, Zalando och Sportamore. Denna metod har valts för att skapa en förståelse för hur 

företagen uttrycker sig om just returprocesser. I genomförandet har vi kategoriserat data från företagens 

hemsidor för att leta efter bakomliggande teman i det material som studerats (jfr Bryman, 2011). Detta 

beskrivs vidare nedan. 

  

Den kvalitativa innehållsanalysen har utgått från att söka efter returhantering på företags hemsidor. Vi  

började med att samla in all data från företags hemsidor som rörde området returhantering. Därefter, och 

under insamlingsprocessen, formulerades olika kategorier baserat på vad texten användes till och vart 

på hemsidan den fanns. Med hjälp av kategorierna skapades en övergripande bild över företagens syn 

på returhantering. Marknadsföring, tillvägagångssätt, och krav och regler framkom som centrala delar 

i företags returhanteringsprocesser. Det som kategoriserades som marknadsföring var företagens text 

om returhantering där enbart förmåner och den tjänst som erbjuds nämns. Inom krav och regler 

sorterades den text som syftade till företagens policy, regler och riktlinjer inom returhantering som 

kunden ska förhålla sig till. Tillvägagångssätt syftade istället till att förklara för kunden hur och på vilka 

olika sätt den kan returnera. 

 

Fortsättningsvis gav detta oss möjlighet att jämföra om den befintliga forskning kring hur företag arbetar 

med returhantering är kompatibel med den bild vi fick av företags returhantering. Den kvalitativa 

innehållsanalysen gav oss möjlighet att ställa centrala begrepp på företags hemsidor angående 

returhantering mot ytterligare teori av relevans för vår studie. Den huvudsakliga teori som användes var 

den som Ekholm (1984) lyfter fram om intern och extern effektivitet, med anledning till att undersöka 

företags arbete för att effektivisera sin returprocess, samtidigt som en smidig process ska erbjudas till 

kunden. Även hur samspelet mellan två delarna påverkar kundens upplevelse och värdeskapande. 

 

2.3.5 Fallstudie  
Fallstudierna bestod av fem fall (pilotstudien inkluderat) där deltagande observation och 

semistrukturerade intervjuer användes. Bryman (2011) skriver att fallstudier syftar till att identifiera 

unika drag i specifika fall. Vi har använts oss av en flerfallsstudie där vi undersökt fler fall än ett. Bryman 

(2011) argumenterar för att fallstudier underlättar teoriutvecklingen, alternativt genererar idéer för att 

utveckla teorier. På så vis kan fallstudien användas för att beskriva om teorier håller eller inte. Yin 

(2009) beskriver “Multiple-case design” som en rekommendation framför endast en fallstudie för att 

göra en analys. Yin (2009) betonar även att analysen blir tyngre av en flerfallsstudie. Dock skriver 

Bryman (2011) att flerfallstudier fokuserar för lite på kontexten och för mycket på hur fallen kan 

jämföras. Alvehus (2013) påpekar att genom en fallstudie, och även flerfallsstudier, är det svårt att 
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generalisera. Författaren fortsätter och beskriver hur flera fallstudier dock kan motiveras med anledning 

av större tolkningsmöjligheter. Däremot poängterar Yin (2009) att fallstudier är generaliserbara för 

teoretiska förslag, men inte för populationer. Flyvbjerg (2013) beskriver dock att det finns 

missuppfattningar gällande fallstudier och poängterar att det går att generalisera utifrån en fallstudie. 

Generalisering som en källa för forskningsutveckling är överskattat, medans det enskilda exemplet ofta 

underskattas, enligt Flyvbjerg (2013). Flyvbjerg (2013) poängterar att fallstudier ger en bra insikt i hur 

verkliga situationer ser ut och vilka fenomen som utspelar sig i dessa. 

 

Bryman (2011) skriver att forskare som använder sig av fallstudier ofta väljer kvalitativa metoder som 

deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer. Anledningen till det är att de vill göra en intensiv 

och deltagande undersökning av ett fall. Vilket också Yin (2009) skriver om, att fallstudiens unika 

förmåga och styrka är att kombinera dokument, intervjuer och observationer. Av dessa tillvägagångssätt 

för att samla in data är inte ett dominerande, utan alla är högst kompletternade (Yin, 2009). Valet av 

fallstudier grundas i att det gav möjlighet till att kombinera fler olika källor, som observation och 

intervjuer, för empiriinsamling.  

 

Utöver att förtydliga hur företag arbetar med returhantering var den kvalitativa innehållsanalysen även 

en grund för studiens observationer och intervjuer. Observation av deltagarnas returhantering gav 

möjlighet att identifiera vilka delar, och vad, som påverkade kunden. Genom intervjuer kunde deltagarna 

med egna ord beskriva dels den specifika returen, men även tidigare returprocesser de genomgått och 

hur dem upplevts. En kombination av metoder gav således flera infallsvinklar att studera returhantering, 

samt möjlighet att dubbelkolla den information en viss metoddel givit oss. Företags information och 

beskrivning på hemsidan kunde utvärderas mot hur processen faktiskt utfördes genom observationer. 

De intryck som gavs under observationer kunde förtydligas och förklaras under intervjuerna. Genom 

intervjuer kunde deltagarna ge sin tolkning av hur företag utformat returhanteringsprocesser. Med 

användandet av flera metoder förväntades det att kunna identifiera de specifika delar som skapar värde 

för kunden i returhanteringsprocessen. Det bidrog istället till en helhetsbild av processen och 

tydliggjorde faktorer som kunde minska och förstöra värdet i processen. 

 

Bryman (2011) skriver om triangulering och att det tillämpas då en försöker förstå sociala företeelser. 

Det görs genom att använda flera metoder och kan exempelvis göras genom att kontrollera empirisk 

data med hjälp av intervjufrågor. På så sätt kan missförstånd undvikas. Ahrne & Svensson (2011) 

argumenterar för att använda sig av triangulering eftersom flera metoder och datakällor gör att ett 

fenomen kan studeras och forskaren kan komma fram till ett korrekt resultat. I denna studie har det 

genomförts en kvalitativ innehållsanalys av företags hemsidor, deltagande observationer och semi-

strukturerade intervjuer. Valet av en flermetodsstudie gjordes eftersom vi önskade att säkerställa att det 

empiriska materialet stämde. Vi kunde se vissa intressanta företeelser eller i vissa fall besvär i 
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observationerna och eftersom vi tillämpar en flermetodsstudie möjliggjordes det att ställa frågor kring 

de företeelserna och besvären. Vi kunde då få ytterligare beskrivningar på situationer som uppstod med 

kundens egna ord på sin upplevelse.  

 

2.3.6 Deltagande observation 
Yin (2009) skriver om deltagande observation som en del av fallstudier, och hur det syftar till att 

forskaren deltar och tar del av det område som studeras. En fördel med deltagande observation är 

möjligheten att uppfatta verkligheten från insidan av ett specifikt fall. Problem som tas upp angående 

deltagande observation har att göra med att vara partisk. Det skapar möjligheten till att manipulera 

mindre event, samt riskera att bli en anhängare till fenomenet. Vidare skriver Yin (2009) om nackdelar 

med deltagande observationer, och beskriver att det är tidskrävande, svårt att vara selektiv och hur event 

kan förändras för att en deltar. Bryman (2011) poängterar hur deltagande observationer vanligtvis 

kompletteras fler metoder, som exempelvis intervjuer och skriftligt material. Därmed anses det att 

deltagande observationer är ett lämpligt tillvägagångssätt för denna studie. Hursomhelst, tas även de 

negativa aspekter som litteraturen nämner i beaktande vid genomförandet av observationerna. 

 

Studiens alla deltagande observationer har utförts med likartad struktur och utgått från fyra 

huvudmoment. Syftet är att, i så stor utsträckning som möjligt, tillsammans med deltagaren genomgå 

företags returprocess. Därigenom kunde vi studera vilka känslor och uttryck som yttras i olika 

situationer. Det kunde även studeras hur deltagarna arbetar med, och upplever förpackningen och det 

material som används under processen. Under observationen kunde även påverkan av den omgivning 

som returhanteringsprocessen utfördes i studeras. Det kunde handla om upplevelser och reaktioner på 

hur den miljö och omgivning som processen utfördes i underlättade eller försvårade hanteringen av 

returen. 

 

Under de deltagande observationerna fördes anteckningar som efter observationen utvecklades och 

renskrevs. Det gjordes även analys under tiden för att hitta nya och intressanta infallsvinklar till de 

efterföljande intervjuerna. Analysen av deltagande observationer har skett genom att tematisera det 

insamlade materialet. De renskrivna anteckningarna från observationerna delades in i olika teman som 

bestod av positiva och negativa uttryck, samt aspekter som uppfattades kritiska för processen. Det som 

tematiserats som negativa faktorer grundas i att deltagaren exempelvis upplevdes bli besvärad, besviken 

och/eller inte förstod hur hen skulle gå till väga. Det som tematiserats som positiva uttryck och aspekter 

syftar till när deltagaren exempelvis enkelt kunde genomföra en del i processen. Det som tematiserats 

som kritiska aspekter var delar och faktorer som vi ansåg vara betydelsefulla för genomförandet av 

returhanteringsprocessen. Genom tematiseringen skapades nya infallsvinklar till de semi-strukturerade 

intervjuerna, men även ett utvecklat angreppssätt för att analysera och besvara studiens frågeställningar 

senare i studien.  
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2.3.7 Semi-strukturerad intervju  
Alvehus (2013) beskriver semistrukturerade intervjuer som en relativt öppen intervjuform. Det syftar 

till att intervjuaren inte strikt förhåller sig till ett frågeformulär, utan istället fokuserar på några 

övergripande frågor och ger deltagaren större frihet i själva intervjun. Bryman (2011) skriver om att 

semi-strukturerade intervjuer är en flexibel form av intervju och där intervjun har vissa teman att utgå 

ifrån. Deltagaren har en viss frihet att svara på dessa teman, eftersom forskarna söker efter att förstå den 

subjektiva mening som deltagaren förmedlar. Frågorna ställs således på ett sätt för att lyfta fram 

berättelser och åsikter av deltagaren. Det material som samlats in tematiserades för att enklare kunna 

tolka och se mönster, utifrån studiens frågeställningar.  Då semistrukturerade intervjuer ger deltagaren 

möjlighet att beskriva sin upplevelse och dela med sig av det som hen anser vara av betydelse, anses det 

som en passande intervjumetod för studiens syfte. De semi-strukturerade intervjuerna skedde i nära 

samband med observationerna, vilket innebar att deltagarna hade processen i färskt minne.  

 

En deskriptiv fråga som användes under intervjun var exempelvis om deltagaren skulle vilja berätta om 

en tidigare returupplevelse som deltagaren upplevt som negativ. Det ställdes sedan följdfrågor utefter 

deltagarens berättelse, men även bestämda underfrågor som exempelvis hur deltagaren upplevde och 

använde företagets information genom hemsidan under den negativa upplevelsen. Som följd av denna 

specifika deskriptiva fråga framkom det exempelvis att postombudets position kunde ha negativ 

påverkan på kundens upplevelse av returhanteringsprocessen. Trots att intervjuerna tills stor del 

utgjordes av deltagarnas berättelser som följd av deskriptiva frågor, krävdes det även mer specifika 

frågor som skapats från de teorier som använts. Exempelvis ställdes det frågor till intervjudeltagarna 

utifrån intern och extern effektivitet som handlade om hur de upplevde företagens returneringskrav. 

Därmed kunde även kopplingar göras till den kvalitativa innehållsanalysen.  

 

2.3.8 Transkribering  
De utförda intervjuerna spelades in för att sedan kunna transkriberas. Detta för att kunna rikta fullt fokus 

mot intervjupersonen och samtalet med den, men även för bättre kunna analysera och gå igenom 

materialet i efterhand. Det är i linje med Brymans (2011) beskrivning av transkribering som ett verktyg 

för kvalitativa forskare som både fokuserar på vad som sägs och hur intervjupersonen säger det, samt 

för att få en så utförlig beskrivning av intervjun som möjligt. Då syftet med intervjuerna var att skapa 

en djupare förståelse för hur returprocessen går till samt vad som skapar värde för kunden, riktades 

fokus mer mot vad som sades istället för hur det sades. Därför användes det tillvägagångssätt som 

Oliver, Serovich & Mason (2005) beskriver som “denaturalism” där fokus ligger på intervjuns innehåll 

och kontext, till skillnad från “naturalism” där varje paus, oförståeligt språk och läten dokumenteras.  

2.3.9 Etik 
Inom forskning finns det en rad riktlinjer, principer och regler som bör efterföljas för att säkerställa ett 

etiskt korrekt tillvägagångssätt. Bryman (2011) skriver om hur flera vetenskapliga och professionella 
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organisationer har skapat och publicerat etiska riktlinjer. Det poängteras även att det mellan författare 

ofta varierar angående vilka aspekter som tas upp, hur det skrivs om dessa aspekter och vad som inom 

etiken anses som acceptabelt eller ej. I arbetet har det gjorts till en prioritet att tydligt förklara för 

deltagare vad studien har för syfte och även vilken specifik del av studien de befinner sig i och hur den 

är upplagd. De personliga uppgifter som har samlats in har hållits i tryggt förvar och har enbart använts 

för att ge svar till arbetets frågeställning och syfte. Det har även gjorts tydligt att deltagarnas medverkan 

är frivillig. Genom tillvägagångssättet har det försäkrats att de fyra grundläggande principer som 

Bryman (2011) beskriver, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, har efterföljts.  

 

Bryman (2011) lyfter fram hur internet har blivit en alltmer utnyttjad källa för insamling av information 

hos forskare, vilket därmed har skapat ett nytt område att utvärdera ur etiska synsätt. Watson, Jones & 

Burns (2007) poängterar att frågan rörande om materialet är publikt eller privat är av stor vikt för att 

avgöra om samtycke krävs eller ej. Då denna studie använt text från företags offentliga hemsidor som 

är tillgängliga för allmänheten, ansågs det inte vara nödvändigt att kontakta företagen inför den 

kvalitativa innehållsanalysen. 

 

2.3.10 Kritik till metodval 
Bryman (2011) skriver om kritik mot kvalitativ forskning då det kan anses vara för subjektivt och att 

undersökningens resultat bygger på forskarens uppfattning om vad som är viktigt. Kritik till kvalitativ 

forskning har en tendens att vara svår att replikera, vilket hör ihop med att forskningen kan vara 

subjektiv. Kritiken grundas i att undersökningen är beroende av forskarens tankar och tillvägagångssätt 

vilket försvårar att replikera undersökningen (Bryman, 2011). Eftersom denna studien fokuserar på att 

förstå och tolka kundens värdeskapande i returhantering har vi valt att använda flera metoder för att 

samla in empiri. Därav har trianguleringen använts för att kontrollera insamlad empiri. Vi har försökt 

tydliggöra samtliga metoder och tillvägagångssätt för att bemöta svårigheten med replikation inom 

kvalitativ forskning.  
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3 Teori  
Teorikapitel börjar med forskning som tydligt kan kopplas till denna studies syfte. Därefter fortsätter 

den teoretiska referensramen som består av två ben. Till en början introduceras forskning kring 

digitalisering och e-handel som har bidragit med en omfattande samhällsförändring. Return 

Management lyfts även fram som en konsekvens av digitaliseringen och e-handel. Return Management 

belyser problematiken kring returhantering utifrån företags perspektiv och hur företagen kan arbeta med 

returhantering på ett effektivt och lönsamt sätt. Nästa del inom den teoretiska referensramen fokuserar 

på intern och extern effektivitet och även hur kundvärde kan skapas eller förstöras i interaktion mellan 

företag och kund. Return management har ett för stort fokus på företag, och därmed får kunden och det 

potentiella kundvärdet ett för litet fokus. Utifrån den teoretiska referensramen kommer vi analysera hur 

kunden behöver bli en mer central del i returhantering, och hur kundvärde både kan skapas och 

förstöras  i en returhanteringsprocess.  

 

3.1 Teoretisk referensram 
Mollenkopf, Frankel, & Russoc (2007a) använder samma förklaringen av returhantering som Rogers et 

al. (2002) och poängterar att företag förlorar potential till värdeskapande, både för kunder och företaget, 

om returer enbart betraktas som en kostnad. Mollenkopf, Rabinovich, Laseter, &  Boyer (2007b) betonar 

att kunder påverkas negativt av ansträngande returhanteringsprocesser, och att företag måste utforma en 

returhanteringsprocess där kunden enkelt kan kontakta företaget, som på ett lämpligt sätt behandlar den 

specifika retursituationen. Det poängteras av författarna att fyra av fem företag anser att returhantering 

inte är en prioriterad process, samtidigt som företagen medger att det är en återkommande och allt mer 

relevant problematik. Mollenkopf et al. (2007b) lyfter fram en förhoppning om att forskare ska se deras 

studie som en grund att bygga vidare på och utveckla förståelsen för ämnet. De önskar att framtida 

forskning ska undersöka företags policys för att bestämma vilka funktioner som har störst effekt på 

konsumenternas benägenhet att handla och på kundernas uppfattning om service och värde. Mollenkopf 

et al. (2007b) berör samma ämne som denna studie tar sin grund i, dock från ett mer kvantitativt 

perspektiv. Hursomhelst kan betoningen på behov av vidareutveckling inom ämnet ses som ett argument 

för vår studies relevans. 

 

3.1.1 Digitalisering som samhällsförändring, och utvecklandet av E-handel. 
Digitaliseringen är en ständigt pågående förändring och har präglat affärsvärlden och dess processer och 

strategier sedan 70-talet enligt Hagberg et al. (2016). Författarna fortsätter och betonar digitaliseringen 

som en av de mest betydelsefulla förändringarna av samhället, vilket i sig omsluter många element av 

affärslivet och vardagslivet. Singh (2014) fokuserar mer specifik på hur just teknologiska innovationer 

har utvecklat marknadsförutsättningarna och därmed även det sätt affärer genomförs på. I linje med det 

framhåller Zàkarová (2016) att Business to customer (B2C) relationerna också påverkats och detsamma 
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gäller de krav som ställs av kunder, vilka allt oftare och i större utsträckning väljer att handla hemifrån 

då det är bekvämt. Kikovska (2013) framhäver inom samma ämne e-handel i sig, och möjligheten till 

att genomföra köp över internet, som den största och mest omvälvande förändring som skett på 

affärsmarknaden. Startskottet för vad som idag kallas e-handel var skapandet och utformandet av 

internet, vilket har resulterat i en plattform och möjlighet för verksamheter och försörjningskedjor att 

kommunicera och dela information både kostnads- och tidseffektivt (Singh 2014). Författaren 

poängterar hur fenomenet har resulterat i att mycket av verksamheters logistik styrs av information som 

delas över internet (Singh 2014).  

  

Som konsekvens av digitaliseringen och e-handel har Hagberg et al. (2016) poängterat att näringslivet 

behövt byta strategier och erbjuda digitala produkter och service. Det samspelar med Kikovskas (2013) 

teori om att digitaliseringen och e-handelns framväxt har gjort att marknaden i viss mån frångått 

fenomenet att företagens storlek är avgörande, till att företags snabbhet numera är i fokus. Hagberg et 

al. (2016) skriver om att digitaliseringen innefattar skiftet från analog till digital, och hur den skapar nya 

sätt för värdeskapande genom exempelvis tillgänglighet och transparens. Mollenkopf et al (2007a) lyfter 

fram hur e-handeln till stor del skiljer den fysiska kontakten mellan företag och kunder, och poängterar 

därav betydelsen av att en helhetslösning erbjuds genom företags retursystem. Singh (2014) betonar 

också betydelsen av varors returflöde och hur företag behöver utveckla en returpolicy för deras 

produkter. Författaren lyfter även fram betydelsen av att företag på sin hemsida tydligt redogör för 

vilken tid kunden har på sig att lämna in klagomål eller återlämna produkten. Ytterligare 

ansvarsområden inom returprocessen, både för företag och kund, tydliggörs för att undvika missnöje 

hos kund (Singh, 2014). Mollenkopf et al. (2007b) framhäver även problematiken med returhantering 

och förtydligar att produktreturer är en av de största operationella utmaningarna för e-handeln, vilket är 

på grund av stora volymer och kostnader från returprocesser. 

  

Tidigare forskning är enig i att digitaliseringen haft en kraftig inverkan på samhället och olika aktörer 

som återfinns där (Hagberg et al., 2016). Digitaliseringen som samhällsförändring har resulterat i att 

företag i stor utsträckning kan ändra sina arbetssätt för att förbättra effektivitet och lönsamhet. Dock har 

samhällsförändringen samtidigt inneburit att den enskilda individen kan ändra och effektivisera sin 

vardag. Genom utvecklandet av e-handel ges möjlighet för människor att vara mer tidseffektiva genom 

att köpa produkter utan att behöva besöka en fysisk butik. Digitaliseringen kunde därmed även utnyttjas 

av företag, som vinner fördelen av att kunna erbjuda och bistå med produkter utan att behöva utforma 

och bedriva en fysisk butik. Denna utveckling resulterar till, precis som Mollenkopf et al (2007a) 

skriver, att den fysiska kontakten mellan företag och kund skiljs. Digitaliseringen som 

samhällsförändring, och därigenom utvecklandet av e-handel, har därmed resulterat i att antalet returer 

ökat då kunden inte längre kan prova och utvärdera produkten i en fysisk butik innan ett köp genomförs. 

Ökningen av returer har inneburit en ytterligare del av företags försörjningskedjor som kräver 
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logistikaktiviteter och effektivisering. De aktiviteter som utförs för att hantera den, har kommit att 

benämnas som returhantering. Returhantering som till stor del fokuserat på effektivisering av olika 

aktiviteter och därmed skapande av lönsamhet, vilket har givit kunden mindre utrymme. I nästa stycke 

kommer returhantering och dess definition förklaras. Fortsättningsvis kommer det även beskrivas hur 

teorier ser på användandet av fenomenet.  

 

3.1.2 Return Management  
“The Returns Management Process” av Rogers et al. (2002) används frekvent av forskare för att 

definiera begreppet returhantering. Rogers et al. (2002) beskriver returhantering som processen i 

försörjningskedjan som innefattar de aktiviteter förknippade med returer. Vidare har Rogers & Tibben-

Lembke (1999) tidigare definierat ”reverse logistics” som en process som innefattar planering, 

implementering och kontroll för ett effektivitet flöde av råmaterial, varor i arbete och färdigt gods, samt 

relaterad information från köptillfället till skapandet, med syfte att återskapa värde eller avskaffa 

produkten på korrekt sätt. Det är en omarbetning av definitionen för logistik, med skillnad i flödets 

riktning, det vill säga att flödet går från skapandet till köptillfället med syfte att möta kunders krav. 

Något förenklat syftar “reverse logistics” således till att förflytta gods eller produkter från vad som 

ansetts vara dess slutdestination, för att utvinna värde eller utföra en korrekt avskaffning. Rogers et al. 

(2002) poängterar dock att “reverse logistics” inte inkluderar alla aktiviteter som flödet tillbaka från 

kund innefattar. “Closed-loop supply chain management” är en annan term som används för att försöka 

förklara aktiviteterna i returhantering. Begreppet inkluderar anskaffande och returflödet av produkter, 

återanvändningsaktiviteter och distributionen av produkter som återanvänts. Däremot omfattar inte 

begreppet hanteringen av returflödet skriver Rogers et al. (2002). Ett tredje begrepp, returer, har använts 

för att förklara aktiviteterna i returhantering. Begreppet beskriver processer för att lämna tillbaka eller 

återfå tillbakaskickat gods, men fokuserar på den fysiska rörelsen av godset tillbaka i försörjningskedjan 

och inkluderar inte “gatekeeping” och “avoidance”. “Avoidance” innefattar sätt att minimera returer och 

”gatekeeping ”innebär beslutsfattande gällande om en produkt ska tillåtas i returflödet. (Rogers et al., 

2002) 

  

Forskningen tycks brista angående förståelse och förklaring av vad värde är i returhantering. En stor del 

av den litteratur som berör forskningsområdet returhantering betonar vikten av att returhantering är en 

kärnprocess i “Supply Chain Management” men det fokuseras mestadels på de kostnadsmässiga delarna 

av returprocessen. Mollenkopf et al. (2007a) betonar vikten av effektiv returhantering, eftersom det kan 

resultera i minskad lönsamheten och ha en kraftigt inverkan på relationer mellan kunder och 

leverantörer, likväl som det kan påverka företagets rykte och varumärke. Däremot poängterar Rogers et 

al. (2002) samtidigt hur en returpolicy kan resultera i en förbättrad lönsamhet, och även ökad 

kundlojalitet och påverkan på varumärkets rykte. Utöver kundlojalitet kan returpolicys också reducera 

risken för kunden, som har ett behov av möjligheten till att returnera. Rogers et al. (2002) betonar 
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problematiken och menar att returhantering är en viktig del av logistiken i företag. Författaren fortsätter 

och skriver att med rätt implementering av returhanteringsprocessen kan företagen kontrollera och 

effektivisera returflödet och resurser och minska oönskade returer. 

 

E-handelns framfart har resulterat i att returhantering blivit en process som företag måste hantera och 

effektivisera. Trots att returhantering ofta nämns som en process som kan leda till kundlojalitet och 

minskad risk för kunden, tas det inte fokus på specifikt hur processen kan utformas för att resultera i 

kundlojalitet och riskreducering. Definitioner och förklaring av returhantering fokuserar till stor del på 

vilka aktiviteter och processer som återfinns i fenomenets olika delar. Därmed tydliggörs inte kundens 

perspektiv och den möjlighet till skapande av kundvärde, som annars ofta är ett mål i företags 

utformande av strategier och processer, försummas. Då det stora fokus returhantering givits kan ses som 

en följd av och även en del av e-handel, vilket tycks vara en tjänst som erbjuds till kunden, kan det anses 

underligt att returhantering inte i samma utsträckning behandlas som en tjänst erbjuden till kunden. 

Därmed förbises i stor utsträckning kunden och kundvärde som en del i returhantering, och även idén 

om att värde både kan skapas och förstöras i en returhanteringsprocess. I nästa stycke börjar det som 

beskrivs som den teoretiska referensramens andra ben, där fokus riktas mot tjänstens uppbyggnad och 

kundvärde som både kan skapas och förstöras i interaktionen mellan företag och kund. 

 

3.1.3 Kundvärde som både kan skapas och förstöras 
Definitionen av värde är i sig flertydig. Dapiran & Kam (2017) skriver om att det finns få företag på 

marknaden som kan definiera värde, som vet hur de mäter värde eller som kan förklara hur produkten 

eller tjänsten kan bidra till kundens uppfattning om vad värde är. Gulc (2017) betonar också svårigheten 

i att definiera värde och värdeskapande. Författaren fortsätter och beskriver hur service kan betyda olika 

beroende på kontext och sammanhang,  som redogörs under nästa rubrik. I föränderliga förhållanden 

och kundbehov tvingas företag att anpassa sin verksamhet och skapa nya innovativa lösningar. Dapiran 

& Kam (2017) menar att värde kan särskiljas i tre områden. Den första delen av värde är förståelse för 

hela produkten. Produkten betecknas som kärnan som fungerar som den huvudsakliga faktorn till att 

uppnå kundbehovet, med kompletterande tjänster för att öka värdeskapandet. Det pekar på att företaget 

behöver en gemensam förståelse för vad värde är för kunden. Den andra delen av värde är att ha 

förståelse för skillnaden mellan förmåner och uppoffring. Kunden gör uppoffringar, som kan vara 

monetära eller immateriella, i utbyte för att införskaffa produkten eller tjänsten. Tjänster förklaras under 

nästa rubrik. Dapiran & Kam (2017) beskriver den tredje delen av värde och hur värde skapas i samspel 

mellan de båda parterna. Relationerna byggs upp och utvecklas och tillsammans skapar företag och kund 

möjligheter att förstå vad värde är för varandra. Grönroos (2008) skriver om kundvärde och att kunder 

köper erbjudanden av företagen som förser kunden med service. Värdet produceras i sin tur inte i 

fabriker, utan värdet skapas i samband med företagets erbjudande och i kundernas värdeskapande 

processer. Grönroos (2008) beskriver att kunden strävar efter lösningar som gynnar deras egna 
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värdeskapandeprocess, och betonar att det inte är kunden själv som skapar värdet. Det är företaget som 

ska se till att kunden har de resurser och den service som kunden behöver för att stödja kunden i 

värdeskapandet (Grönroos, 2008). 

  

Skålén (2016) skriver på vilka sätt värde skapas. Företag och kunder har olika roller när det kommer till 

värdeskapande. Där företagen skapar förutsättningar för kundvärde genom värdeerbjudanden, och där 

kunden har rollen att skapa värde. Det skapas inte av hur produkten eller tjänsten produceras, utan det 

är snarare en fråga om att värdet skapas när en tjänst eller produkt används, och vilka effekter 

användningen framkallar. Kundens värdeskapande kan därmed ses som en kombination av företags 

värdeerbjudande och kundens egna resurser. Skålén (2016) kallar processen för 

resursintegrationsprocess. Värdeerbjudandet från företag beskrivs endast som en möjlighet till 

värdeskapande för kunden, men samtidigt som en faktor som också underlättar för kundens 

värdeskapande. Resursintegrationen kan ske på olika vis, exempelvis genom att kunden utnyttjar egna 

resurser i kombination med företagets värdeerbjudande. Samtidigt kan företag kombinera olika resurser 

i skapandet av ett värdeerbjudande, som kunden sedan tar del av. Det kan även ske genom att kunder 

och företag samskapar värde genom att kombinera olika resurser. Denna tjänstelogiken särskiljer 

immateriella och materiella resurser. Materiella resurser är fysiska produkter och immateriella resurser 

är exempelvis personalens kunskap på ett företag. Värdeskapandet av de materiella produkterna är 

beroende av de immateriella resurserna. De immateriella resurserna, som då kan vara kunskap, gör något 

eller behandlar de materiella resurserna. Värdeskapande är alltså något som sker i samspel med en annan 

aktör. Kunden behöver använda egna resurser med företagets värdeerbjudande, som i sin tur företaget 

har behandlat med sin immateriella resurs (Skålén, 2016). 

 

Det finns en konsensus i vad värde är och hur det skapas. Värdeskapandet är vad företag strävar efter 

att förstå och kunna erbjuda till kunden. Däremot skriver Skålén (2016) att värde dels kan samskapas, 

men på samma sätt även kan förstöras. Värdeskapande kan bli värdeförstörande när resurser integrerar 

i direkt interaktion mellan kund och företag. Värdeförstörande sker när kunden använder produkten eller 

tjänsten (Skålén 2016). Vidare menar Skålén (2016) att värdet kan samförstöras beroende på huruvida 

parterna, kunden och företaget, inte är överens om hur de integrerar med varandra. Echeverri & Skålén 

(2011) belyser att en inte kan se värdeskapande som den enda utfallet under interaktioner mellan företag 

och kund. Värdeförstörande är lika viktigt att se som en potentiell utveckling av interaktionen. 

  

I stycket har en inte så vanligt förekommande aspekt av värde lyfts fram, nämligen att värde är något 

som också kan förstöras i interaktion mellan företag och kund. Denna aspekt har kommit att visa sig 

betydande för fortsättningen av denna studie. Det visas tydligt att samspelet mellan kund och företag är 

avgörande för ett tjänsteerbjudande. I nästa del kommer tjänstens uppbyggnad mer ingående beskrivas. 
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3.1.4 Tjänstens uppbyggnad 
Begreppet tjänst och service är starkt sammankopplade, men begreppens innebörd skiljer sig. Andersson 

Cederholm (2014) skriver att en tjänst betraktas som det som levereras, medan service är hur tjänsten 

levereras. Tjänsten skapas tillsammans med kunden och vidare menar Andersson Cederholm (2014) att 

en tjänst kan vara materiell. Begreppet tjänst är mer övergripande än i jämförelse med service. Service 

enligt Andersson Cederholm (2014) är hur tjänsten levereras och hur tjänsten utförs i det sociala 

samspelet mellan två parter. Synen på service  kan dock vara annorlunda internt i ett företag, men synen 

och uppfattningen kan också skilja sig mellan kunder (Gulc, 2017). Det är service som skapar värde för 

kunden (Grönroos, 2008). Service kan därför beskrivas som den upplevda kvaliteten av tjänsten 

(Andersson Cederholm,  2014).  

  

För förståelse av tjänstens uppbyggnad kan indelning till tre olika sorters tjänster göras. Kärntjänsten är 

det som företaget arbetar utefter. Det är den tjänst som företaget huvudsakligen erbjuder till kunden. 

Kundens användande av företagets kärntjänst kan vara beroende av tilläggstjänster som syftar till att 

just möjliggöra kärntjänsten. Det kan erbjudas stödtjänster från företaget som inte syftar till att 

möjliggöra kärntjänsten, utan istället har som funktion att öka värdet och kvaliteten som upplevs av 

kärntjänsten (Grönroos, 2008). Kvaliteten i företags service kan således påverkas av utformningen av 

företags stödtjänster.  

 

Maas, Herb & Hartmann (2014) betonar den komplexiteten som tjänster och tjänstelogik medför inom 

försörjningskedjor, och där de poängterar att graderna av anpassning och gemensamt värdeskapande 

varierar mellan olika tjänster inom försörjningskedjor. Grönroos (2008) lyfter fram tjänster och dess 

produktivitet och betonar hur det är ett flertal faktorer, och samspelet mellan dessa faktorer, som är av 

betydelse inom tjänsteproduktivitet. Företagets input genom exempelvis personal, information och 

system är betydande för hur väl kunden kan ta del av tjänsten. Samtidigt som kundens input blir av vikt 

när tjänsten produceras i samspel mellan kund och företag, men även genom att kundens upplevelse av 

tjänsten kan bidra med feedback som hjälper företag i deras produktion av tjänsten (Grönroos, 2008). 

Även Maas et al. (2014) lyfter fram att samarbete mellan tjänsteleverantören och dess kund är vitalt för 

att förbättra tjänsternas kvalitet, och att de båda parterna därmed är beroende av varandra. I samma anda 

lyfter Lusch & Nambisan (2015) fram betydelsen av integration för värdeskapande inom tjänster, och 

poängterar att innovation inom tjänster i den digitala världen kommer ökas. 

  

Ekholm (1984) lyfter fram att produktivitet i tjänster kan beskrivas som en samverkan mellan 

verksamheters interna och externa effektivitet. Där intern effektivitet syftar till kostnadseffektivitet, det 

vill säga hur effektivt man kan producera outputen och förmågan att hantera de kostnader som medföljer. 

Extern effektivitet handlar om den upplevda tjänstekvaliteten och de intäkter som genereras därigenom, 

vilket benämns som intäktseffektivitet.  
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Det visas hur samspelet mellan kund och företag är en betydande del i ett tjänsteerbjudande. Det kan 

även vara i just samspelet som tjänstens komplexitet uppstår, då teorier poängterar att det kräver 

integration mellan flera olika faktorer och resurser. I nästa stycke beskrivs hur tjänster kan tolkas och 

beskrivas som olika faser en kund och ett företag genomgår. 

 

3.1.5 Tjänsten olika faser 
Grönroos (2008) betonar vikten av kundens syn på processer inom tjänsteföretag, speciellt som följd av 

det faktum att produktionen och konsumtionen av en tjänst ofta sker samtidigt och att kunden är en del 

av denna process. Processen är där interaktion med företaget sker. Det innebär att en viss enkelhet och 

användarvänlighet inom denna process blir av stor vikt för att bidra med en positiv upplevelse för 

kunden. Lehtinen (1986) lyfter fram tre faser vilka är anslutningsfasen, konsumtionsfasen och 

avskiljandefasen. Anslutningsfasen är den del där kunden kontaktar företaget för att ta del av deras 

tjänst. Konsumtionsfasen är, precis som det låter, den fas där tjänsten konsumeras av kunden och 

slutligen syftar avskiljandefasen till den del då kunden och företaget skiljs åt. Då detta enbart ger en 

övergripande bild av processen beskrivs även mer specifika komponenter och delar som kan återfinnas 

inom en konsumtionsprocess. Grönroos (2008) beskriver att en viktig faktor är de förväntningar som 

kunder har när de går in i processen, vilket kan grundas på kundens behov, tidigare erfarenheter men 

även på den marknadsföring som gjorts av företaget. När kunden interagerar med företaget, vilket 

benämns som den interaktiva delen, blir de komponenter och resurser som används av stor vikt. Det kan 

innefatta företags kontaktpersoner, de system som används och andra fysiska och operativa resurser som 

interagerar med kund. Lusch & Nambisan (2015) understryks att värde skapas genom samspel mellan 

de som erbjuder tjänsten och de som tar emot tjänsten, och poängterar även här resursintegration och 

behovet att stödja rollerna och processerna. Grönroos (2008) beskriver hur stödjande komponenter kan 

ligga till grund för hur väl företag kan gå in i den interaktiva delen och möta kunden. Här återfinns det 

stöd som ges från ledningen genom exempelvis skapandet av värderingar och att ledningen också följer 

dessa värderingar, men även ger personal de förutsättningar som krävs för att följa dessa. Grönroos 

(2008) betonar länken mellan den stödjande delen och den interaktiva delen, det vill säga det som 

kunden inte ser och det som kunden ser. Författaren beskriver även hur en vanlig fallgrop för 

verksamheter är att det arbete och den kvalitet som skapas inom företaget inte når fram till kunden. 

  

En tjänst kan således tolkas som olika processer och en genomgång av olika faser. I stycket poängteras 

det hur företag, innan mötet med kund, kan arbeta för att kunna möjliggöra en tjänst som är 

användarvänlig för kunden. Det krävs således integration mellan företags komponenter samt resurser 

innan företaget och kunden interagerar. Samtidigt poängteras det även hur värde skapas genom samspel 

mellan företag och kund. Därmed kan det anses att returhanteringsprocesser till viss del skiljer sig från 



 19 

den teori som finns inom tjänster, då kunden och kundvärde inte tydliggörs som vitala delar av just 

utformandet av en returhanteringsprocess.  

  

Den teoretiska referensramen kan tyckas behandla två åtskilda områden. Dels å ena sidan digitalisering, 

e-handel, och returhantering och dess olika aktiviteter, och å andra sidan tjänsters uppbyggnad, service 

och värde. Problematiken grundas just i det faktum att områdena kan tyckas vara åtskilda. I den 

teoretiska referensramen tydliggörs det hur kunden är en vital del och resurs för företag att ta i beaktning 

i utformandet av ett tjänsteerbjudande. Dock poängteras kunden inte i samma utsträckning i definitioner 

och förklaringar gällande returhantering, som bör ses som en del av ett företags tjänsteerbjudande. 

Tjänsteprocessen delas in i olika faser som kunden och företaget går igenom. Därmed behövs ökad 

förståelse för kundens perspektiv i en returhanteringsprocess, och hur värde däri både kan skapas och 

förstöras. I nästa kapitel kommer det analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen och den 

insamlade empirin. Det kommer analyseras om företagets möjliggörande genom information av 

returhantering och kundens perspektiv på returhantering, samt samspelet däremellan och hur det kan 

resultera i antingen värdeskapande eller värdeförstörande. 
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4 Empiri & Analys 
4.1 Information under returprocessen 
Det är ett faktum att returer och fördelar som finns med returer för kunder var ett av de första intrycken 

under innehållsanalysen av företags hemsidor. Under den kvalitativa innehållsanalysen upptäcktes det 

att marknadsföringen av returer skedde i samband med rabatter och andra förmåner till kunden, som en 

del av en helhetslösning och ett värdeerbjudande. Det kan tolkas som att företag ser returhantering som 

en stödjande tjänst för kunden vid köpet av en produkt. Under innehållsanalysen identifierades denna 

del som marknadsföring från företagets sida och en möjlighet att skapa värde för kunden. Under första 

stadiet av innehållsanalysen, där hemsidor granskades, var det ett återkommande tema att 

marknadsföring av returhantering visades på första sidan. Sökte man däremot sig vidare in på hemsidan 

var det till stor del krav, regler och tillvägagångssätt som det fokuserades på i samband med 

returhantering. Vad som även tydliggjordes under den kvalitativa innehållsanalysen var att distinktionen 

mellan krav och regler och tillvägagångssätt i många fall var diffus och skrevs i flera fall i samma 

kontext. Tillvägagångssätt tolkades som något mindre strikt och istället mer som en guide och 

förklarande med syfte att hjälpa kunden. Krav och regler och tillvägagångssätt överlappade varandra i 

många fall, däremot var det en tydlig skillnad mellan de två kategorierna och kategorien som syftade på 

marknadsföring. Det tydliggörs i följande citat från Nelly (n.d.) “Det går självklart bra att lägga varor 

från olika beställningar i ett och samma returpaket. Tänk bara på att du måste skicka med en returnota 

för vardera beställning, annars kan vi inte registrera dina returer.” Det syns tydligt hur ett 

tillvägagångssätt för kunden beskrivs, vilket efterföljs i nästa mening av krav och regler som företaget 

ställer för att hantera returen. 

 

Du registrerar då alla returer via ditt användarkonto som vanligt. Sedan fäster du en av 

returetiketterna ovanpå paketet, och lägger de andra returetiketterna inuti paketet. Det är 

viktigt att du packar med en returetikett för varje beställning, annars kan vi inte registrera 

din retur. (Zalando, n.d.) 

 

Marknadsföring kan däremot skiljas från tillvägagångssätt och krav och regler, som syns i följande text 

från Boozt (n.d.) “Fri Retur 30 dagar - Förbetald returetikett” och Ellos (n.d.) “Hos oss har du alltid 

öppet köp i 30 dagar.” Krav och regler vill förmedla företagets policys och förhållningsregler för kunden 

och returhanteringen. På så sätt begränsas möjligheten till utnyttjande av returhantering, vilket även kan 

ses som en kostnadsbesparing från företag. Deltagarnas uppfattning om företags information och hur de 

olika kategorierna bidrar till vilken typ av tjänst returhantering är, analyseras senare när kundens 

hantering och beskrivning av returprocessen behandlas.  

 



 21 

Rogers et al. (2002) lyfter fram hur möjlighet till att returnera en vara minskar risktagandet vid köp för 

kunden, vilket därmed ökar deras benägenhet att genomför köp. Som följd använder sig företag ofta av 

generösa returpolicys (Rogers et al. 2002). Företags marknadsföring av de möjligheter deras 

returhantering erbjuder, visas ofta på hemsidans första sida och kan därmed vara det första hemsidans 

besökare ser. Rogers et al. (2002) framhäver den ekonomiska delen av returhantering och poängterar att 

tydlighet i och angående de processer som innefattas i returhantering kan leda till kostnadsreduceringar. 

Även Singh (2014) poängterar betydelsen av tydlighet angående det regler och krav som finns, samt hur 

ansvaret är fördelat för att undvika missnöje från kundens sida. Företags krav och regler i samband med 

att en vara skall returneras, samt även de beskrivningar av olika tillvägagångssätt som kunden kan 

utnyttja, kan tolkas som ett sätt att tydliggöra fördelningen av ansvar vilket visas i citatet nedan.  

 

Om du vill returnera en vara följer du anvisningarna som medföljer i paketet. Du kan 

också följa stegen i våra försäljnings- och leveransvillkor. Om du returnerar en vara är 

det viktigt att du sparar ditt kvitto på inlämningen. Observera att om du inte använder 

den förbetalda retursedeln är du ansvarig för varorna tills de når vårt lager. Saknar du en 

retursedel kan du få en ny genom att kontakta vår kundservice. (Boozt, n.d.) 

 

I citatet från Sportamore (n.d.) “Kontakta kundtjänst så hjälper de till med att skicka en ny fraktsedel, 

skicka inte paketet mot postförskott eller efterkrav. Vid returleverans är det kunden som ansvarar för 

godset.” tydliggörs olika tillvägagångssätt som kan användas. Dock poängteras det att företags krav och 

regler kan innebära att ansvaret övergår till kund beroende på tillvägagångssätt.  

 

Det faktum att fokus lades på de regler och krav som fanns i samband med returhantering kan tolkas 

som företags metod och strategi för att begränsa utnyttjandet av returer, och därmed också minska 

kostnader som tillkommer som följd av returhanteringen. Det fokus på krav och regler kan även, istället 

för att begränsa antalet returer, ses som ett sätt för företag att förtydliga och förfina den process som 

returhantering innebär. Genom tydlighet i vad som krävs för att en produkt ska klassificeras som 

godkänd för returnering kan det tolkas som att företag förbättrar den input (produkten) som ska färdas 

genom returhanteringsprocessen, vilket därmed kan resultera i en smidigare process och förbättrad 

intern effektivitet. Att företag tydligt marknadsför möjligheten till att returnera produkter kan tolkas som 

att hela returprocessen i sig ses som en värdeskapande del, utöver det värde som själva produkten ämnar 

att förmedla till kund. Marknadsföring av möjlighet till att returnera kan ses som en betydande del för 

att fler kunder köper produkter och därmed ökade intäkter. Däremot kan marknadsföring inte på egen 

hand förbättra extern effektivitet. Den text som kategoriserats som tillvägagångssätt kan ses som en 

medlare mellan de två övriga kategorierna. Som nämnts tidigare kan krav och regler tolkas som ett sätt 

att reducera företags kostnader, men samtidigt kan det ses som något som tydliggör returprocessen för 
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kunden vilket kan förhindra problem. Vilket visar att intern och extern effektivitet inom tjänster är svårt 

att särskilja, en problematik som tydligare lyfts fram senare i studien.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen gav en insikt i företags uttryck och information om returer och i denna 

delen av analysen har det visats hur företags information om möjliggörande av returer kan tolkas. Det 

har även visats vara en svårighet med att särskilja den interna och den externa effektiviteten (jfr Ekholm, 

1984). Problematiken som kan uppstå grundas i hur företags möjliggörande information uppfattas från 

kundens perspektiv, och därmed hur väl den överensstämmer med kundens verkliga 

returhanteringsprocess, vilket analyseras senare i studien. Denna problematik kan också vara det som 

bestämmer om ett företags returhanteringsprocess skapar eller förstör värde för kunden (jfr Skålén, 

2016). Det kan även tolkas utifrån hur den interna och externa effektiviteten uppfattas av kunden i 

returhanteringsprocessen. Den kvalitativa innehållsanalysen utgör en grund för studien, vilken skapar 

en möjlighet till att i kommande delar analysera hur väl företags information stämmer överens med 

kundens uppfattning och verklighet. 

 

4.2 Risk för värdeförstörande vid kundens returhantering 
Kunden går igenom flera steg från köpprocessen tills att kunden returnerar produkten. Stegen som har 

observerats är från köptillfället på företagets hemsida, hämtning av produkt, hantering av retur och 

återlämning på lämpligt ombud.  

  

Under beställningsprocessen, där deltagarna besökte företagets hemsida, låg fokus på företags 

information angående returprocessen och av deltagare huvudsakligen mot möjligheten till att returnera, 

men framför allt eventuella kostnader för frakt och retur. DP 4 uttrycker sig positivt och blir glad när 

“Alltid gratis frakt och retur” visas på första sidan, som är det första deltagaren ser. Samma sak gäller 

för DP 2, 3 och 5. Däremot uttrycker sig DP 1 avvikande. Under köpprocessen stannar deltagaren upp 

och ser bedrövad ut eftersom det tillkommer en kostnad för returfrakt. Under observationerna upptäcktes 

det att det finns en övervägande betydelse för kunden att det är gratis frakt och retur. Eftersom det 

tillkommer en kostnad för frakt och retur kan det anses att tjänsten övergår från att vara en stödjande 

tjänst till att bli en tilläggstjänst (jfr Grönroos, 2008).. Det krävs en kostnad för att möjligheten till att 

returnera ska ingå i företagets erbjudande till kund. 

 

Huruvida företagen har utformat en returpolicy är inte speciellt relevant för deltagarna. Den enda 

deltagaren som studerar företagets returpolicy är DP 5. De andra berörs endast av kostnader vid 

eventuell frakt och retur, och kollar inte vad företagen har för returpolicy. Problematiken under 

beställningsprocessen handlar inte om hur företagen har utformat en returpolicy som kunden kan ta del 

av, snarare det faktum att kunden inte tar del av den. Rogers et al. (2002) beskriver hur möjlighet till 
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retur kan skapa en trygghet för kunden i köp av produkt. Kunden verkar istället lägga vikt vid de 

kostnader som medföljer köpet, snarare än att en returpolicy ska tillföra en trygghet vid köpet. 

  

Under beställningsprocessen, som ofta genomfördes snabbt, tycks det inte handla om att kunden vill ha 

information kring ansvarsfördelning. Att returen är gratis verkar däremot utgöra en form av säkerhet 

och trygghet i sig, vilket också tycks förmedla att företaget ser returer som en stödjande tjänst och bidrar 

med värde för kunden. Returpolicys varken prioriterades eller marknadsfördes på företagens hemsida, 

utan kunden får i de fallen som de är intresserade, på egen hand, uppsöka informationen. Singh (2014) 

betonar vikten av att företag på sin hemsida tydliggör förutsättningar för att få returnera, exempelvis 

tidsaspekter och beskrivning av ansvarsfördelning inom processen. Deltagarna uppfattar dock inte 

returpolicys vid beställningsprocessen, vilket gör att samspelet mellan företaget och kunden  vid senare 

tillfälle då returhanteringen blir aktuell kan försvåras. 

  

Nästa steg som kunden går igenom är vid hämtningsstället. Uthämtningen är en standardiserad process 

som i princip inte skiljer sig åt i något av fallen. Deltagare uppger det nummer eller den kod som skickats 

till hen och uppvisar legitimation, varpå paketet utlämnas av postombudet. Samtliga postombud är 

lokaliserade relativt nära för deltagarna, som mest handlar det om ett avstånd upp till 500m. 

Postombuden har en varierande atmosfär där det oftast är lugnt, men som värst innebär det att det är 

relativt hektisk, vilket tvingar deltagarna att köa för att hämta ut paketen. DP 3 är den enda deltagaren 

som verkar bli besvärad gällande väntetiden hos postombudet, men det går över snabbt då det blir 

deltagarens tur att betjänas. I samtliga fallen har deltagarna haft möjlighet att välja postombud på egen 

hand, som har resulterat i att ombuden ligger i nära anknytning till deltagaren. Under denna delen av 

observationen gjordes inga större anmärkningar som verkar ha påverkat deltagarnas 

returhanteringsprocess. DP 3 var besvärad av att behöva vänta, men uttryckte inget vidare kring saken. 

Postombudets roll, när de befinner sig inom 500m, verkar vara en variabel i returhanteringen som inte 

påverkar deltagarens upplevda kvalitet. Postombudet tycks vara en aktör, och tjänst från företag, där 

inget värde skapas och samtidigt inte förstörs. Postombudets påverkan redogörs senare i studien under 

rubrik 4.3.2 Postombudets betydelse i returhantering.   

 

Hanteringen av returen är nästa del som kunden genomför. Det är i denna delen där deltagaren behandlar 

returen och produkten, men även där deltagarna har uttryckt mest känslor. Följande beskrivning är från 

observationen i hanteringen av retur och hur DP 4 observeras under processen.  

 

Deltagaren öppnar paketet som har kommit i en kartong. Kartongen innehöll faktura, 

retursedel och produkterna. Deltagaren utstrålar behag över att paketet inkluderar dessa 

ting. En av produkterna väljer deltagaren att returnera. Tillvägagångssättet hade 

deltagaren inte kunskap om, vilket till en början förvirrar deltagaren. Deltagaren läser 
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igenom instruktionerna på den medföljande returblanketten, vilken tycks uppfattas som 

tydlig. Dock stannar deltagaren upp mitt i läsningen och ser förvirrad ut. Deltagaren 

suckar och poängterar att returen ska skickas i originalförpackningen, men är fundersam 

över vilken det är. Efter övervägande kommer deltagaren fram till att den stora lådan, 

som produkten levererats i, måste vara originalförpackningen. Deltagaren packar 

tveksamt ihop lådan, klistrar på retursedeln och tejpar ihop lådan. Dessutom såg 

deltagaren ansträngd ut eftersom hen var tvingad till att meddela på Zalandos hemsida 

att hen skulle returnera och välja vilken orsak. Där fanns informationen om att hen kunde 

välja en ny kartong att returnera i, eller den mindre kartongen som skickades med i den 

stora lådan. Deltagaren suckar och upplevs irriterad då hen redan packat ner produkten i 

den stora förpackningen, vilket visade sig vara onödigt. (Observation 4)  

 

Hanteringen vid returen för DP 4 var i många moment besvärlig. Det rådde en osäkerhet kring hur 

deltagaren skulle gå tillväga och informationen som deltagaren fick inledningsvis var tvetydig. Här har 

informationen från företag varit en kritisk faktor. Genom observationerna visas det att det är i denna 

delen som kunden snarare är mottaglig för information från företaget som möjliggör returer. De otydliga 

instruktioner gjorde dock DP 4 osäker och förvirrad. Returblanketten och hemsidan uppgav inte samma 

information, vilket gjorde att deltagaren inte uppfattade vilken förpackning som skulle returneras förens 

i slutstadiet av processen. Då deltagaren hade förseglat returer. Problemet för DP 4 kan anspela på att 

samspelet uteblev, det som Skålén (2016) benämner resursintegration, och företagets tänkta 

värdeerbjudande bidrog snarare till att riskera värdeskapandet. Det tidsfönster där kunden är mottaglig 

för information från företag diskuteras vidare senare i studien. 

  

Följande beskrivning är från observationen i hantering av returen och hur DP 3 uttrycker sig om 

returhantering. Där DP 3 har påbörjat returneringsprocessen och ska försegla förpackningen.  

 

Returhanteringsprocessen stannar upp eftersom påsen inte är återanslutningsbar. 

Deltagaren sjunker ihop något och ser uppgiven ut, och berättar sen att hen måste gå bort 

till sig och hämta tejp. Trots att deltagaren genomgått processen innan upplevs hen bli 

något överraskad av momentet. Hela returprocessen går relativt smidigt fram tills att 

förpackningen skulle tejpas ihop, då deltagarens uttryck och kroppshållning förändrades. 

(Observation 3)  

 

Hanteringen vid returen för DP 3 handlade om hur returprocessen var utformad. Deltagaren var besvärad 

och ansträngd över återslutningen av förpackningen, eftersom deltagaren på egen hand var tvingad att 

bistå med tejp. Kunden gör redan immateriella och monetära uppoffringar (Dapiran & Kam 2017) 

genom exempelvis köpet av produkt och uthämtning av paketet hos postombudet. En otydlig 
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ansvarsfördelning och dålig information riskerar att kunden anser returhanteringen som ofullständig. 

DP 3 blev en del av returhanteringsprocessen som deltagaren tycks anse vara företagets ansvar. Samma 

problematik framkom ur observation från DP 1.  

 

Deltagaren läser returblanketten men tycks något förbryllad av den. Efter att noggrant 

läst igenom blanketten en gång till lägger deltagaren ifrån sig blanketten och suckar. Hen 

berättar att retursedeln måste klippas ut och sen tejpas på förpackningen. Detta tvingar 

deltagaren till att lämna rummet och försöka hitta en sax och tejp. Deltagaren återvänder 

efter några minuter med en tejprulle och en sax, och fortsätter processen genom att fylla 

i anledning till retur på blanketten. Hanteringen fortsätter och deltagaren upplevs återigen 

besvärad när även förpackningen måste tejpas ihop. Deltagaren viker ihop förpackningen 

och tejpar ihop den och tejpar sedan på returetiketten, med ett osäkert uttryck. Hen 

påpekar att hen hoppas detta ska duga. (Observation 1)  

 

Problematiken är också i detta fallet att deltagarens del i att tejpa förpackningen utgör en osäkerhet om 

det är fullständigt eller inte. Återigen tycks deltagaren vara osäker på ansvarsfördelningen. 

Utformningen av returprocessen som kräver att kunden utför arbete bidrar inte med service till kunden, 

och resulterar därmed i att värde förstörs istället för att skapas.  

  

Följande beskrivning är från observationen i hantering av retur och hur DP 2 förmedlar uttryck angående 

returhantering.  

 

Blanketten läses snabbt igenom, till synes mest för att se om något ovanligt nämns. 

Deltagaren suckar något och går och hämtar en penna, och förklarar sedan att orsak till 

retur ska fyllas i. Deltagaren påpekar att hen inte vet om det är ett måste att fylla i orsak 

till retur, men att hen alltid gör det. Deltagaren går sedan över till att hantera de produkter 

som skall returneras och ser besvärad ut. Produkterna kom i egna påsar som hade lagts 

ihop i en stor påse. Deltagaren letar bland de olika påsarna och påpekar att produkterna 

har specifika påsar med streckkoder, så därför måste produkten packas i samma påse som 

den levererades i. Deltagaren pustar och tycks uppleva denna process som jobbig. Hen 

poängterar dock att det är en jobbig process, men att hen förstår att det underlättar 

företagets arbete och därför förstår varför dem utformat processen så här. (Observation 

2)  

 

Vid hantering av returen visar DP 2 tydligt att det är en jobbig process att gå igenom. Vilket till stor del 

tycks bero på att deltagaren anser att hen är inblandad i företagets arbete och underlättar företagets del 

i returhanteringen. Att göra kunden till en aktör som underlättar företagets process tycks något 
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paradoxalt, då kunden betalar och tar del av ett erbjudande från företaget. Maas et al. (2014) betonar 

samarbete mellan företag och kund för att förbättra tjänstens kvalitet. Under denna observation användes 

kundens arbete dock snarare för att underlätta och bidra med service till företagets interna processer. 

Deltagaren uppvisade negativa uttryck under processen, men poängterade samtidigt en förståelse för 

varför företag gör på det viset. Det intressanta blir då hur mycket företagets process effektiviseras, 

jämfört med hur negativt det påverkar kundens värdeskapande. Anses det som acceptabelt från kundens 

perspektiv kan det tolkas som att företag lyckats med en positiv kombination mellan intern och extern 

effektivitet (jfr Ekholm, 1984). Vad som blir vitalt är således just kunskap om kundens perspektiv och 

dess uppfattning av processen. 

  

Följande beskrivning är från observationen i hantering av retur och hur DP 5 uttrycker besvär angående 

förpackningen och returblanketten.  

 

Produkten levereras i en större påse (ytterförpackningen), vilken innehåller två separata 

påsar med de beställda produkterna. Deltagaren ser besvärad ut och verkar vara osäker 

på om de små påsarna får öppnas då hen poängterar att det stod att returen skall levereras 

i originalförpackning. Senare kommer hen dock fram till att originalförpackningen avser 

ytterpåsen. I ytterpåsen finns utöver produkterna en retursedel, en returblankett och 

reklam. Deltagaren läser noggrant igenom instruktionerna i tysthet om vad som finns på 

blanketten och tycks aningen besvärad av den. Deltagaren suckar och koncentrerar sig på 

blanketten. På blanketten ska det fyllas i orsak till retur, samt även produktens 

artikelnummer och ytterligare information. Deltagaren har problem med att hitta 

produkternas artikelnummer, och skriver först ner de nummer som står på produkten, 

men inser sedan att det är fel då artiklarnas nummer återfinns på själva blanketten. 

Deltagaren ser ansträngd ut och rättar till felet. (Observation 5)  

 

Hanteringen vid returen för DP 5 är problematisk utifrån flera saker. Förpackningen och påsarna gör DP 

5 osäker på returprocessen och vad som är tillåtet. Samtidigt uttrycker DP 5 besvär gällande blanketten 

som ska fyllas i, eftersom den är svår att förstå. Här visas det hur företagets information inte möjliggör 

och underlättar returprocessen, utan snarare tycks försvåra den och förhindrar samarbetet mellan företag 

och kund. Grönroos (2008) lyfter fram hur företagets input och användarvänligheten i en process är 

betydande för kundens värdeskapande. Vad som inte lika tydligt poängteras är att dessa faktorer också 

kan resultera i värdeförstörande, vilket tydliggörs av observationen. 

  

Sista delen av returhanteringsprocessen är återlämning av produkten hos ett postombud. Samtliga 

deltagare uttrycker inget märkvärdig gällande denna processen. DP 3 var besvärad över väntetiden vid 

utlämningsstället, men uttrycker inget vid återlämning, “DP 3 utför återlämningen på samma ställe 
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som uthämtningen. Deltagaren ser inte besvärad ut denna gång, dock heller inte direkt glad utan 

snarare uttryckslös.” (Observation 3). 

  

Under observationerna upptäcktes det att returhanteringsprocessen inte till synes bidrog med 

värdeskapande för kunden. Observationen av returhanteringsprocessen gav en indikation på att det var 

en större risk för värdeförstörande än värdeskapande. Eftersom det i flera fall handlade om dålig 

information som bidrog till att samspelet och ansvarsfördelningen mellan företag och kund inte stämde 

överens. Det observerades brister i vad som ansågs vara vems uppgift. I observationerna när deltagarna 

fick ta del av arbete med företagets interna effektivitet, uttrycktes negativa känslor från deltagarna. 

Företags arbetssätt i returprocesser stämmer i mångt och mycket överens med hur litteraturen beskriver 

fenomenet. Det kan även tolkas som att företag arbetar i linje med teorier om hur tjänster bör utformas. 

Information finns på företags hemsidor, dock i olika utsträckning enkel att hitta. Företag bistår även 

med information i produktens förpackning genom returblanketten. Därmed finns möjlighet till en 

integrerad process och samspel genom företags information, och genom kundens hantering av returen 

med hjälp av informationen. Problematiken återfinns dock i företagens förmåga att förstå kundens 

perspektiv och kundens uppfattning av företags möjliggörande. För att säkerställa en integrerad process 

krävs kunskap från företagens sida angående hur, när, och vilken information, kunden tar del av. 

Insikterna från observationerna togs med i senare del av studien, då vi fick chans att ställa frågor om 

dessa skeenden. Vidare i analysen studeras deltagarens egna beskrivningar och upplevelser kring 

returhantering. 

 

4.3 Returprocessen från kundens perspektiv 
Genom studiens observationer tycks de specifika företagen ha utformat returprocesser som kunden kan 

genomföra. Deltagarnas berättelser i intervjuerna förstärker känslan av att returprocesserna överlag är 

genomförbara. Frågor som har ställts under intervjuerna har dels berört de specifika fall som deltagaren 

genomfört, men även deltagarens tidigare upplevelser av returer. I intervjuerna beskriver deltagarna 

betydelsen och påverkan av dels specifika aspekter, men även mer övergripande tillvägagångssätt i 

företagens returprocesser. Return management har påverkat företagen att arbeta med returer utifrån 

effektivisering av returflöden genom att fokusera på lönsamheten i returhanteringsprocessen (Rogers et 

al. 2002). För att return management verkligen ska bli effektivt är det intressant att analysera kundens 

perspektiv och samspelet mellan företaget och kunden i returhantering. Den problematik som 

observerats syftar till att företags utformning av returprocesser inte utgår från kundens perspektiv. 

Företag bistår med information och möjliggör samspel, men utan kunskap om hur och när kunden tar 

del av informationen. Kunden kan bli negativt påverkad när utformningen av returhanteringen kräver 

att kunden bistår med uppoffringar och utför företagets arbete. Därmed har det observerats att risken för 

värdeförstörande kan ses som större än möjligheten till värdeskapande i en returhanteringsprocess. 

Utmaningen är att företag ska förstå kundens perspektiv och vad som är värdeförstörande för att på så 
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sätt förändra och verkligen effektivisera returhanteringen. I denna del kommer det fokuseras på kundens 

perspektiv i returhantering.  

 

4.3.1 Material i returhanteringen. Vems ansvar?   
En del av returhanteringsprocessen som återkommande har beskrivits av studiens deltagare är det 

material som blir en del och påverkar hanteringen av returen. I alla av studiens fall har företagen bistått 

med en retursedel, vilket har poängterats som positivt av deltagarna. I deltagarnas beskrivning av 

tidigare returupplevelser framgår det dock hur retursedeln inte  alltid finns med i produktens 

förpackning. Vilket innebär att kunden på egen hand måste skriva ut den från företagets hemsida. DP 4 

beskriver i intervjun att företagen inte alltid bistår med returblankett och att det kräver att kunden får 

utföra ett arbete för att möjliggöra returen (DP 4). Det resulterar i att ansvaret tvingas över på kunden, 

som DP 4 uttrycker oro kring, och om det har utförts på ett korrekt sätt. Konsekvensen av att rollerna 

mellan företaget och kunden är otydliga kan resultera i att kunden kan göra fel, men framförallt att 

värdeerbjudandet som företaget bistår med inte räcker till. På så sätt riskeras resursintegrationen att 

misslyckas då kunden får utföra arbete som kunden anser att företaget ska utföra. Samspelet mellan 

kunden och företaget i DP 4s fall bidrar inte till att värde skapas. Företagets utformning av 

returprocessen resulterar istället att värde förstörs. Det riktades fokus mot hur retursedeln kunde utgöra 

en negativ del, även om den tillhandahålls av företaget. DP 4 poängterar att det faktum att kunden själv 

behöver tejpa fast etiketten kan påverka negativt. Det uttrycks att deltagarens ansvar för förpackningen 

under returhanteringen ökar genom detta tillvägagångssätt och att kunden övergår till att bli risktagare. 

Ansvarstagande för att på egen hand ordna och göra returhantering möjlig skapar en känsla av oro hos 

deltagarna som stärks av DP 1, ”Då måste jag ju ha en annan påse, som man kanske inte har, och då ska 

jag ta en Ica påse och då ska den tejpas ihop ännu mer för man vet inte om den håller.” (DP 1). 

  

Deltagarna betonar även att instruktioner angående hur returhanteringen ska hanteras är 

viktigt för att försäkra att det sköts på korrekt sätt. I ett tjänsteerbjudande blir den input 

som företaget bidrar med vital för hur väl kunden kan ta del av erbjudandet (Grönroos 

2008). DP 5 anser det vara en säkerhet när en handlar hos ett e-handelsföretag, “Ja, men 

det är ju att företaget är noga med servicen så att man känner att man inte gör ett köp, ett 

chansköp ( … ) att företaget håller en lite i handen under tiden.” (DP 5). 

  

Tjänsteerbjudandet och att material skickas med, kan underlätta kundens process och utgöra en service 

i erbjudandet. Det kan däremot, som även tidigare visats, uppstå problem för deltagarna om exempelvis 

inte retursedeln medföljer. Företagen misslyckas med tjänsteerbjudandet och att bistå med service och 

nödvändig input. Det innebär att kundens input i returhanteringen ökar och de tvingas till att stå för eget 

material i returhanteringen. DP 2 beskriver denna problematiken vidare. “Du kanske har en skrivare 

men det kan vara krångligt att skriva ut. Du måste köpa papper, du står ju för pappret i skrivaren, bläcket 
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i skrivaren.” (DP  2). Genom intervjudeltagarnas berättelser om tidigare returupplevelser beskrivs hur 

dessa specifika delar, exempelvis att köpa papper till skrivaren, blir ett störande moment i processen. 

Otydlig ansvarsfördelning och att kunden behöver stå för eget material har påverkat kundens upplevelse 

negativt. Under studiens observationer visades hur beställningsprocessen och själva köpet av produkt 

snabbt kunde genomföras, däremot beskrivs det hur hanteringen av returen är en mer ansträngande del 

som kräver arbete från kunden. Företagets roll i resursintegrationen har inte levt upp till deltagarnas 

förväntningar vilket leder till att samspelet blir lidande. Vidare kommer det analyseras om postombudets 

betydelse i returhantering. 

 

4.3.2 Postombudets betydelse i returhantering 
De negativa upplevelser som deltagarna beskriver utifrån returprocessen berör inte enbart en specifik 

del av returprocessen, utan det är snarare flera olika faktorer som kan påverka upplevelsen. Varav en 

faktor, som DP 5 beskriver, är postombudens position i förhållande till kunden som kan påverka valet 

av att returnera eller inte. DP 5 beskriver att hen kan överväga att behålla en billig produkt, istället för 

att ta sig tid och gå till ett ombud som ligger en bit bort (jfr Dapiran & Kam, 2017). I detta fall är det 

inte en fråga om att deltagarens hantering av produkten och dess förpackning är ansträngande, utan det 

är snarare en del som deltagaren inte kan påverka som resulterar i utebliven retur. Företag som önskar 

att tillfredsställa kundens behov, i form av att möjliggöra returen, kan misslyckas med att erbjuda en 

helhetslösning av returhanteringsprocessen. Postombudet kan på så vis ses som en del av processen där 

kunden väljer bort att returnera. Det kan tolkas som att postombudet är en vital del av processens 

utformning och en av de delar som kan resultera i att företagets erbjudande fallerar. DP 3 belyser att det 

krävdes stor ansträngning för att genomföra returhanteringen som konsekvens av postombudets 

placering.   

  

Den levereras till hamnen det var liksom långt bort dit jag fick cykla. Jag öppnar den ur 

kartongen och den var jätteful. Då behöver jag cykla tillbaka till samma ställe. En gång 

till.  Det var säkert två kilometer dit bort. (DP 3) 

  

Problematiken är att företaget står med en variabel som kan vara svår att omplacera beroende på kundens 

returneringsbehov. Lehtinen (1986) lyfter fram hur kunden kan kopplas samman med tjänsteprocessen 

genom att beskriva anslutningsfasen, konsumtionsfasen och avskiljande fasen. I en 

returhanteringsprocess, vilket kan ses som en tjänst erbjuden av företag, tycks det svårt att placera in 

postombudet som en del i någon av faserna. Problematik uppstår, då postombudet snarare kan ses som 

en länk mellan två faser, beroende på om produkten hämtas eller lämnas. Således kan postombudet, och 

dess position, istället tolkas som en faktor som möjliggör övergången mellan de olika faserna. Vilket 

baserat på deltagarnas beskrivningar kan ses som en viktig aspekt för att erbjuda en helhetslösning. 
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Synen på vilken fas själva processen befinner sig i kommer även fortsättningsvis visa sig vara en 

problematisk aspekt. 

 

4.3.3 Företag och kundens syn på kostnader 
Av de företag som studerats har alla haft returpolicys med snarlika krav och regler. En sak som har 

varierat är däremot huruvida kunden behöver betala för att returnera produkten. De flesta studerade 

företagen har tydligt marknadsfört om de har gratis frakt eller retur. Även deltagarna har påpekat dess 

betydelse under intervjuerna, “men det är fortfarande irriterande att det kostar 50 spänn.” (DP 1). 

  

Det har både under observationer och i intervjuer med deltagarna visats och beskrivits att eventuell 

kostnad för frakt och retur är en av de första sakerna som deltagaren uppmärksammar. DP 1 beskriver 

tydligt hur kostnader är en del i returprocessen som inte uppskattas. DP 5 utvecklar och menar att 

returavgiften ska ingå i tjänsteerbjudandet och därmed vara en del av kostnaden för produkten, istället 

för att företaget tar ut en separat avgift. 

  

Men känslan när dem köper är skön, för då betalar du verkligen bara för en vara, tjänsten 

är gratis nästan. Dem får ju betalt givetvis på andra sätt, av tjänsten, men just att du inte 

behöver betala för en tjänst egentligen. En tjänst som dem garanterar dig, vilket är skönt. 

( .... ) Företag som inte tar betalt för faktura eller leverans, dem får man en bättre 

upplevelse av. (DP 5) 

  

Som konsekvens av att kunden returnerar en produkt får företagen en ytterligare process i 

försörjningskedjan att hantera. Det innebär kostnader för företagen att ta tillbaka produkten och 

behandla den på nytt. Enligt forskning om returhantering är det en del och en möjlighet för företagen att 

vara kostnadseffektiva (Mollenkopf et al., 2007a; Rogers et al., 2002). Det ger en antydan om att 

företagen följer den forskning om returhantering som existerar för att vara lönsamma. Det kan tolkas 

som att företagen inte ser returer som en del av företagens tjänsteerbjudande. Däremot har det tydligt 

påpekats av deltagarna i studien att de anser att returhanteringen och returavgiften ska ingå i 

tjänsteerbjudandet. DP 5 beskriver vidare att returavgiften ska ingå i produkten och i tjänsteerbjudandet. 

Eftersom kunden väljer att handla hos ett e-handelsföretag utesluts möjligheten av att känna och prova 

produkten innan köptillfället, “Det måste de ju vara, för det blir ju en del i e-handelsprocessen, alltså 

returprocessen, när du inte kan gå in i ett provrum hur det sitter. Provrummet blir liksom hemma.” (DP 

5). DP 5 beskriva ytterligare, “Desto enklare företaget gör för dig att komma så nära en vanlig handel 

som du är van vid, desto bättre känns det, för mig i alla fall.” (DP 5). Som konsekvens blir det en tydlig 

kontrast mellan kund och företag av vilken fas som returhanteringen anses befinna sig i. Under intervjuer 

och observationer har det tydliggjorts från kunden att synen skiljer sig. Lehtinen (1986) beskriver 

anslutningsfasen, konsumtionsfasen och avskiljandefasen för att skapa en tydligare bild av 
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tjänsteprocessen. När företag levererat en produkt till kund kan de anse att processen övergår till 

avskiljandefasen. Kunden kan däremot anse att processen fortfarande återfinner sig i konsumtionsfasen 

då valet av vilka produkter som faktiskt ska behållas inte gjorts än. Att dem tar en kostnad för retur visar 

att processen är i avskiljandefasen. Kunden däremot vill, precis som i en butik, ha möjlighet att prova 

produkten innan ett slutgiltigt beslut tas. Därmed kan returnering anses som en del av konsumtionsfasen 

från kundens perspektiv. Om företaget tar ut en returavgift blir det inte enbart en negativ del i processen. 

Det poängteras även att det påverkar kundens syn på företaget som helhet, “Det säger en del om företaget 

om det kostar. De blir giriga.” (DP 4).  

  

Det känns som de nallar pengar ( …. ) Jag tycker det säger rätt mycket om företaget om 

hur de är som e-handelsföretag. Det tyckte jag även då med Asos. De har allt sådant gratis 

och även faktura. Och dom säljer till hela Europa. De är stora och vet vad de gör och är 

trygga i allas varor och pengar. (DP 4) 

  

Kunden anser att det ger en tydlig bild av företaget och var dem står om en returavgift tas ut. Deltagarna 

menar att det visar att företag ser returer som en kostnad, snarare än en mer utvecklad och kundinriktad 

tjänsteerbjudandeprocess. Det visar tydligt hur värdeskapande behöver få en större plats i returhantering. 

DP 1 beskriver att företag medvetet gör det krångligt att returnera. 

  

Att folk inte ska returnera ( … ) För det blir ju jobb för dem också, om det skickas tillbaka 

massa plagg, det blir ju en extra process. ( …. ) Det tror jag är huvudanledningen till att 

man har att det kostar, för då är det arbete som ska göras, och då kanske man som kund 

faktiskt köper det man vill och sen skippar man resten. Så blir det mindre jobb för dem 

och mer ekonomiskt. (DP 1) 

Företags arbete för att vara kostnadseffektiva i returprocessen visar sig därmed för tydligt och blir 

uppenbart för kunden. Returavgiften anses därmed förstöra värde för kunden, samtidigt som det 

påverkar uppfattningen om företaget negativt. Vidare kan returavgift dock fungera som ett verktyg för 

att reducera antalet returen. Under intervjuerna tydliggörs det hur returavgiften kan resultera i att returer 

uteblir. För att behålla en produkt istället för att returnera, poängterar DP 1 att det krävs att produkten 

inte är för dyr. Om kostnaden för själva produkten inte är väsentligt större än kostnaden för att returnera, 

kan det resultera i att produkten behålls.  

 

I studiens intervjuer har det beskrivits av deltagare att returhanteringsprocess i allmänhet upplevs som 

enkla och smidiga. Däremot kan det i beskrivning av samma process poängteras aspekter som skapar 

oro och kräver arbete från deltagaren. 
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Nej men det är ju trots allt enkelt, men det beror ju på hur långt man har till stället man 

ska returnera på, och sen att det är meckigt alltså, att man ändå ska skriva retursedel, och 

man ska tejpa ihop den, och man ska skicka iväg den, och bor man då inte granne med 

det stället så kan det bli att man, äsch jag behåller den. (DP 1) 

Genom att analysera kundens perspektiv i returhanteringsprocesser, kan det konstateras att olika 

faktorer, som det material som används i hanteringen, postombudets position och returkostnader, kan 

resultera i att värde förstörs. Det material som tillhandahålls av företag kan påverka ansvarsfördelningen 

och samspelet mellan kund och företag, och därmed göra kunden till risktagare. Postombudets har 

tydliggjorts som en faktor som kan ha stor påverkan på returhanteringsprocessen. Tillkomsten av 

kostnad för att returnera kan ses som företags arbete för att öka lönsamhet och effektivisera den interna 

effektiviteten. Samtidigt har det tydliggjorts att det har en negativ effekt på kundens upplevelse av 

processen. Det kan även konstateras att det finns en risk för att värde förstörs i returhanteringsprocesser, 

snarare än skapas som kommer diskuteras i nästa del av studien.  
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5 Diskussion och slutsats 
I denna del av studien redogörs för de resultat som framkommit under analysen. Förhoppningen var att 

skapa förståelse för kundens perspektiv i returhantering. Diskussionen utgår från studiens syfte som är 

att undersöka fenomenet returhantering och vidareutveckla kunskapen om värdeskapande för kunden i 

returhanteringsprocesser. Avslutningsvis återkopplas studiens frågeställningar och de slutsatser som 

genererats kommer att presenteras.  

 

Returhantering är ett relativt nytt forskningsområde och inte minst returhantering från kundens 

perspektiv. Introduktionen av kundvärde i returprocessen visar att det finns en skillnad inom de två 

fälten. Dels hur företag ska arbeta för att effektivisera returhantering, och dels hur returhanteringen 

påverkar kunden. Men det finns ett samband mellan returhanteringslogistik och värdeskapande för 

kunden, eftersom returhantering är tjänst erbjuden till kunden. Att föra in begrepp som kundvärde i 

logistikfältet har varit en anledning till denna studien. 

 

Den första frågeställningen som studien utgått ifrån är, hur möjliggör e-handelsföretag returprocesser 

genom sin information? Företag marknadsför tydligt möjligheten till att returnera, samt även 

information om olika tillvägagångssätt och krav och regler som styr hur returhanteringen kan och ska 

genomföras. Företag tydliggör hur kunden kan hantera returen och hur den kan integrera med företagets 

resurser. Företagen förmedlar onekligen information kring returhantering. Däremot uppfattas inte 

informationen på företags hemsidor av kunden. Därav blir den information inte något som möjliggör 

kundens returhantering. Genom observationer har det tydliggjorts att kunden inte utnyttjar den 

information företaget bistår med på hemsidor. Den information som används av kunden är snarare den 

som delges i anknytning till produktens förpackningen genom returblanketten. 

 

I kundens hantering av returen har de olika faktorer som returhanteringsprocessen är uppbyggd av, och 

hur väl kunden kan arbeta och integrera med dessa faktorer, blivit betydande. Vilket syftar till studiens 

andra frågeställning, hur hanterar kunder returer? Här har företagets information genom 

returblanketten varit en viktig aspekt för kundens hantering av returen. Kunden har hanterat returer 

utifrån resursintegrationen mellan kunden och företaget. Där samspelet och ansvarsfördelningen mellan 

företag och kund har påverkats av utformningen av företagets resurser.  

 

Den tredje frågeställningen är, hur beskriver kunder sina upplevelser av en returprocess? 

Returprocesser ses av kund som enkla och smidiga processer när helhetsintrycket beskrivs. Däremot 

betonas flera anmärkningsvärda och besvärande faktorer med returhanteringsprocesser som kan leda till 

att värde förstörs. Material till returhantering anses vara företagets ansvar. Postombudet, som är en 

oberoende variabel, är mer som en länk mellan företaget och kunden, men kan ändå ha en inverkan på 
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kundens upplevelse. Kostnader för att returnera påverkar inte bara upplevelsen, men även bilden av 

företaget som helhet. Faktorerna postombud och material ses som en möjlighet till service. Däremot ses 

kostnader som en tilläggstjänst, men kunden anser att kostnader ska ingå i tjänsteerbjudandet och att 

returhantering ska vara en stödjande tjänst. Det uppstår en klyfta av synen på returhantering mellan 

parterna.   

 

Studiens sista frågeställning är, Hur skapas värde för kunden i returprocessen? Värde skapas när 

returhantering fungerar som en stödjande tjänst och blir en service till kunden. Viktiga faktorer för en 

stödjande tjänst är när det är gratis frakt och fria returer. Det är värdeskapande när företag bistår med 

tydlig information, material som kunden enkelt kan interagera med och då kunden inte behöver utföra 

arbete som anses vara företagets uppgift. Ytterligare anses värdeskapande vara i enkelheten vid 

uthämtning och utlämning vid postombudet. 

 

Det har, precis som Gulc (2017) skriver, varit svårt att identifiera vad som är värdeskapande. Return 

management handlar om att effektivisera returhanteringen utifrån företagets perspektiv, vilket 

Mollekopf et al. (2007a) kritiserar och påstår att företag förlorar potential till värdeskapande om returer 

enbart ses som en kostnad. Kundens värdeskapande sker tillsammans med företaget, och tillsammans 

kan värdet därmed även förstöras. I returhanteringens olika delar har det framkommit faktorer som 

kunden till största del har förväntat sig att företagets ska uppfylla. Precis som Echeverri & Skålén (2011) 

belyser, kan en inte se värdeskapande som det enda utfallet under interaktioner mellan företag och kund. 

Värdeförstörande är lika viktigt att erkänna som en potentiell utveckling av interaktionen. Det har 

konstaterats att värde i större utsträckning riskerar att förstöras än att skapas i returhanteringsprocessens 

olika delar, vilket är studiens första slutsats. Även om returhanteringen ofta av deltagaren beskrivs som 

enkel och smidig har det under studien tydliggjorts att delarna i returprocessen sällan överraskar kunden 

på ett positivt sätt. Det handlar om returblankett, retursedel, förpackning, postombud och kostnader. 

Sådana faktorer har nämnts i samband med misslyckanden och har lyfts fram som överraskande med en 

negativ bemärkelse. Det kan konstateras, utifrån kundens perspektiv, vara faktorer som förväntas vara 

en del av tjänsteerbjudandet som fungerar.   

 

Under den kvalitativa innehållsanalysen identifierades hur företag möjliggör returhanteringsprocessen 

genom information angående returpolicys, olika tillvägagångssätt, och krav och regler. Texten som 

berör och beskriver tillvägagångssätt och krav och regler ses som ett sätt för företag att både begränsa 

mängden returer, samtidigt som den förtydligar processen och därmed kan effektivisera den från 

företagets perspektiv. Den klart uttalade marknadsföring som visar möjligheten för kund att returnera 

tydliggör den motstridighet som tycks finnas i företags syn på returhantering. Problematiken som 

företags information på hemsidor förtydligar, är att företag erkänner möjligheten till retur som en viktig 

del för kunden, samtidigt som utformningen av processen inte alltid är fördelaktig för kunden. 
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Motstridigheten kan tolkas i svårigheten att utforma en returhanteringsprocess som både tillgodoser den 

interna och den externa effektiviteten. Postombudet och material i returhantering är faktorer som kan 

bidra med service och därmed kan returhantering utformas som en stödtjänst. De kostnader som kan 

återfinnas för möjligheten till retur, bidrar istället till att returhantering kan ses som en tilläggstjänst. 

Betalning blir då något som måste utföras för att returhantering som tjänst ska vara möjlig. Således 

förstärks synen på att returhantering uppfattas som olika tjänster mellan företag och kund. Möjligheten 

till retur är av vikt för kunden vid e-handel, dock blir även utformningen av returhanteringsprocessen 

en betydande del då returer som följd av digitaliseringen kraftigt har ökat i frekvens och volym (jfr 

Mollenkopf et al., 2007a). Således blir det inte tillräckligt för företag att bistå med en möjlighet till retur. 

Det krävs utformande av processer där kundens perspektiv till större del utgör en grund, för att då kunna 

erbjuda en returhanteringsprocess i form av ett tjänsteerbjudande där service bidrar med värde till 

kunden. 

 

Ytterligare problematik tydliggjordes under studiens gång genom utgångspunkt i att returhantering är 

en tjänst erbjuden från företag till kund. Genom utvecklingen av e-handel har företag kunnat erbjuda 

kunder möjligheten att inhandla produkter utan att besöka den företags fysiska butik. Problematiken 

skapas då returhantering ses som en tjänst, och därmed vidare kan förstås genom de faser som Lehtinen 

(1984) förklarar. Den andra slutsatsen är svårigheten i att placera returhanteringsprocessen i de faser, 

anslutningsfasen, konsumtionsfasen och avskiljandefasen, som beskrivs. Således tydliggörs behovet 

som finns i att förena service management med de logistikaktiviteter som returhantering i dagens läge 

består av. För att kunna se returhantering som en integrerad del i företags tjänsteerbjudande av e-handel, 

kan faserna behöva utvecklas så att företags resurser och logistikaktiviteter ska kunna integreras med 

kundens arbete.  

 

Kunden tar inte i stor utsträckning del av information under beställningsprocessen och informationen 

möjliggör därmed inte returhanteringsprocessen för kunden. Det kan uppfattas som att det arbete företag 

utför för att möjliggöra returen inte framställs på ett användarvänligt sätt ur kundens perspektiv (jfr 

Grönroos 2008). Alternativt anses inte informationen på företags hemsidor vara en del kunden 

efterfrågar och därmed inte möjliggörande för returhanteringsprocessen. Hursomhelst bistår företaget 

med information på hemsidor, dock skapas inget samspel då kunden inte utnyttjar informationen. 

Kunden har en förförståelse för att möjlighet till retur finns, och att processen ska vara genomförbar när 

returen sker. Den tredje slutsatsen är att samspelet mellan företag och kund börjar under hanteringen av 

returen, när kunden interagerar med produktens förpackning och den information som därigenom ges. I 

det skedet blir det av vikt för företag att förstå kundens förväntningar på returprocessen och dess faktorer 

för att inte samspelet mellan kund och företag ska fallera. 
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5.1 Rekommendationer och förslag till fortsatt forskning 
Studiens begränsade tid och omfattning har resulterat i att det finns utrymme att forska vidare inom 

kundens perspektiv på returhantering. Främst hade det varit intressant att bredda omfånget med 

deltagare och inkludera ett större urval. Då studien har haft fokus på klädföretag skulle en studie som 

även forskar i ämnet inom en annan bransch vara intressant. Eftersom denna studien har haft som grund 

i att studera kundperspektivet i  returhantering, hade det varit intressant med studier som forskar kring 

och utvecklar tjänsteprocessens olika faser i returhantering. Ytterligare fortsatt forskning kan vara att 

vidare studera kundperspektivet och returhantering som en del och fas inom e-handel. Förståelsen kan 

vidareutvecklas för hur returhantering kan bli en tjänst som bidrar med värde. 
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Bilaga 1. Observationsmall. 
De delar som önskas att observeras är då kunden beställer produkten, då kunden hämtar paketet och då 

kunden genomgår processen för att skicka tillbaka produkten och lämnar det för returnering på 

postombud eller liknande. Vi ämnar att noggrant studera och föra anteckningar om vad som sker i 

dessa delar. Dock ska vi inte påverka själva processen. Genom observationen vill vi skaffa oss 

kunskap om: 

• Hur väl processen stämmer överens med företags hemsidor. 

• Finna kopplingar eller avvikelser till den kvalitativa innehållsanalysen. 

• Identifiera faktorer som påverkar kundupplevelsen, såväl negativa som positiva 

• Observationen kan även bidra till behov av ytterligare intervjufrågor  

• Kolla uttryck, känslor under samtliga observationsdelar  

• Observera atmosfären vid postombud och dess påverkan 

• Observera atmosfären vid beställning och dess påverkan 
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Bilaga 2. Intervjumall. 
Inledning: 

Är det okej att vi spelar in denna intervju? 

Berätta kort om vårt arbete och syftet, samt att det insamlade materialet endast används till studiens 

syfte. 

Vill du berätta kort om dig själv? 

Berätta att intervjun kommer ha en allmän del och en del som handlar om intervjupersonens specifika 

returprocess. 

  

Allmänt om returhantering 

Har du returnerat produkter förr? 

Hur många gånger har du returnerat? 

Berätta om en gång när du returnerat? Positiv 

• Vad returnerade du? 

• Varför returnerade du? 

• Berätta om den processen 

• Berätta hur du gjorde 

• Berätta om vad som var bra? 

Berätta om en gång när du returnerat? Negativt 

• Vad returnerade du? 

• Varför returnerade du? 

• Berätta om den processen 

• Berätta hur du gjorde 

• Berätta om vad som var dåligt? 

Har det varit någon gång när du inte orkat returnera? 

• Berätta om en gång när du inte orkade returnera 

• Vad köpte du? 

• Hur gjorde du när du beställde 

• Vad gjorde du när du upptäckte att du inte ville behålla produkten? 

• Vad fick dig att inte returnera? 

Vilken påverkan har företags returpolicy vid val av företag för dig? 

Påverkar returhantering företagets image? 

Om ja: 

• På vilket sätt? 

• Något specifikt fall du vill berätta om? 

På vilket sätt har e-handeln påverkat ditt sätt att returnera?  
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Tillgänglighet 

Kan du minnas något specifikt fall när du letat information angående returhantering/regler? 

Om ja 

• Hur gick du tillväga? 

• Vilken information letade du efter? 

• Vilken information hittade du? 

• Var det enkelt att skaffa information om returhantering? 

• Hur kan det förbättras? 

Hur tycker du företag i allmänhet informerar och kommunicerar angående returhantering? 

  

Olika faktorer - FÖLJDFRÅGOR (om ej redan besvarade) 

Lyft fram faktorer som är värdeskapande i returhantering 

• Vad spelar pris för roll i returprocessen? 

• Vad spelar återbetalning för roll i returprocessen? 

• Vad spelar tid för roll i returprocessen? 

• Vad spelar miljö för roll i returprocessen? 

• Vad spelar hållbarhet för roll i returprocesser? 

  

Specifikt om detta fall: 

Skulle du kunna berätta om denna studiens specifika fall? De olika stegen, hur du gick till väga, vad 

som hände. 

Berätta om hur det gick till från början när du beställde produkten 

-        Vad beställde du? 

-        Hur gick du tillväga? 

-        Hur tyckte du det gick att beställa? 

-        Vad tyckte du om denna delen i processen? 

Berätta om när du hämtade paketet 

-        Hur gick det till när du hämtade det? 

-        Var hämtade du det? 

-        Bestämde du vart du skulle hämta paketet? 

-        Berätta om din upplevelse när du hämtade paketet 

Berätta om vad du gjorde när du skulle returnera paketet 

-        Hur gjorde du returen? 

-        Vilka steg gjorde du det i? 

-        Berätta om du behövde samla material eller information om returen 

-        Berätta om hur du upplevde returneringen 
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Vad kan du om företagets returneringskrav? 

Vad kan du om företagets olika tillvägagångssätt vid returnering? 

Var det lätt eller svårt att returnera? 

• Utveckla 

• Vad bidrog till att det var lätt/svårt? 

Lyft fram något som du blev positivt överraskad över i denna process 

Lyft fram något som du blev negativt överraskad över i denna process 

Påverkar deras returhantering detta företagets image? 

Om ja: 

• På vilket sätt? 

  

Företagets hemsida: 

Skulle du kunna gå tillbaka och berätta lite om upplevelsen av företagets hemsida? 

-        Har du läst om företagets returpolicy på deras hemsida? 

Om nej: 

o   Har du tagit del av information angående företagets returhantering och policy på annat vis? 

Om ja: 

-        Hur väl stämmer den informationen överens med verkligheten? 

-        Vilken information anser du var tillgänglig om returhanteringen? 

-        Vilken information anser du borde ges av företaget vid returhantering? 

-        Vad anser du om företagets returkrav? 

-        Fanns allt material för att kunna returnera tillgängligt? 

-        Vad saknades? 

-        Fanns det valmöjligheter för att returnera? 

·         Vilka fanns? 

·         Vilka borde finnas? 

  

Allmänt avslutande 

-        Finns det något du anser att företaget borde göra annorlunda i sin returprocess, och i så fall vad 

och varför? 

-        Vad tror du företaget vill uppnå med sin returhanteringsprocess? 

-        Vilken påverkan hade denna retursprocess på ett potentiellt framtida köp? 

-        Finns det något du känner är av betydelse som vi ej har frågat om? 

-        Har du några frågor till oss? 

Avlutar och tackar deltagarna för att de ställde upp. 


	1. Inledning
	1.2 Syfte och frågeställning
	1.3 Avgränsning
	1.4 Disposition

	2. Metod
	2.1 Studiens upplägg i korthet
	2.2 Urval
	2.2.1 Urval av företag
	2.2.2 Urval av deltagare:

	2.3 Metodik och metodval
	2.3.1 Kvalitativ metod
	2.3.2 Litteraturstudie
	2.3.3 Pilotstudie
	2.3.4 Kvalitativ innehållsanalys
	2.3.5 Fallstudie
	2.3.6 Deltagande observation
	2.3.7 Semi-strukturerad intervju
	2.3.8 Transkribering
	2.3.9 Etik
	2.3.10 Kritik till metodval


	3 Teori
	3.1 Teoretisk referensram
	3.1.1 Digitalisering som samhällsförändring, och utvecklandet av E-handel.
	3.1.2 Return Management
	3.1.3 Kundvärde som både kan skapas och förstöras
	3.1.4 Tjänstens uppbyggnad
	3.1.5 Tjänsten olika faser


	4 Empiri & Analys
	4.1 Information under returprocessen
	4.2 Risk för värdeförstörande vid kundens returhantering
	4.3 Returprocessen från kundens perspektiv
	4.3.1 Material i returhanteringen. Vems ansvar?
	4.3.2 Postombudets betydelse i returhantering
	4.3.3 Företag och kundens syn på kostnader


	5 Diskussion och slutsats
	5.1 Rekommendationer och förslag till fortsatt forskning

	Källförteckning
	Bilaga 1. Observationsmall.
	Bilaga 2. Intervjumall.

