
   

 

 
 

HUVUDOMRÅDE: Industriell organisation och ekonomi  

FÖRFATTARE: Emma Jernström och Jenny Petersson 

HANDLEDARE: Duncan Levinsohn 

JÖNKÖPING 2019 06  

 

Effektivisering av 
returflöde  
 En fallstudie med fokus på produkter med 
kort livscykel 
 



 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Produktions- och 
materialflödesanalys. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
Examinator:   
Handledare:  Duncan Levinsohn 
Omfattning:  15 hp (grundnivå)  
Datum: 2019-06-09 



 

i 

 

Abstract 
 
Purpose – The purpose of this thesis is to identify improvements in a returns flow for products 
with a short life cycle. Three research questions has been formulated in order to enhance the 
return flow:  
 
1. How is the returns flow process built for products with short life cycle?  
 
2. What are the challenges in the returns flow?  
 
3. How can the returns process be improved?  
 
Method – In conversation with the case company and during the writers literature study a 
problem area was discovered. This established a foundation for the purpose and research 
questions. The study was performed as a case study which included observations and an 
interview. A case study was considered as the most appropriate method for this study since the 
writers aimed to gather profound knowledge within the subject. A theoretical framework was 
built upon the literature study to help the writers create an understanding of the returns flow 
and its challenges.  
 
Findings – To be able to identify possible improvements the study integrated data and theory. 
Recommendations based on this study is to introduce the function of gatekeeping in a returns 
flow, which contributes to a create a greater value in the returns flow. The analytical framework 
can help companies to implement better structures for their returns flow and the writers can 
also recommend to follow one standard which enables a more efficient return flow.  
 
Implications – The theory argue that the knowledge is lacking on how to manage a return 
flow, this is confirmed with the gathered data where the return flow is not designed to create 
efficiency. To tackle this issue, the writers choose to intertwine two returns flow theories 
together with a lean perspective. With the integration of these theories, this new viewpoint had 
the expectation to achieve a more optimal returns flow. This would also give the possibility to 
find the value creating processes within the returns flow and help to extract as much as possible 
of the product life cycle.  
 
Limitations – The study is limited to a case study, this entails that the credibility and the 
generalization is low. This is a disadvantage, but this study can be seen as a starting point and 
therefore the case study is the most suitable. The theoretical framework that is presented in the 
study also needs practical verification to earn credibility.  
 
Keywords – Returns flow, Lean, 7 waste, Returns management, Reverse logistics 
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Sammanfattning 
 
Syfte – Syftet är att identifiera förbättringsåtgärder i en returhanteringsprocess för produkter 
med kort livscykel. För att kunna bidra med förbättringsåtgärder till fallföretaget har tre 
frågeställningar formulerats för att uppnå detta: 

1. Hur ser returhanteringsprocessen ut för produkter med kort livscykel?  

2. Vilka utmaningar finns det i returhantering? 

3. Hur kan processen effektiviseras?   

Metod – I samtal med fallföretaget och under litteraturstudie identifierades ett 
problemområde vilket blev grunden för studiens syfte och frågeställningar. Utefter detta 
genomfördes en enfallsstudie som bestod av observationer och en intervju. Författarna strävade 
efter en djupgående kunskap av ämnet och därför ansågs enfallsstudie vara lämpligast för 
studien och dess syfte. För att skapa en grund för hur ett returflöde och utmaningar ser ut 
byggdes ett teoretiskt ramverk upp baserat på en genomförd litteraturstudie. Tillsammans med 
den insamlade data och teori analyserades möjliga förbättringsåtgärder. 

Resultat – Genom att integrera data och teori har möjliga förbättringar kunnat identifierats. 
En rekommendation är att införa nyckelfunktionen gatekeeping tidigt i returflödet, vilket bidrar 
till att returer sorteras för att skapa värdeskapande processer i returflöde i en större 
utsträckning. För att effektivisera ett returflöde kan det analytiska ramverket vara till hjälp för 
företag samt att betydelsen av att utgå ifrån ett standardflöde.   
 
Implikationer – Teorin nämner bristande kunskap inom returhanteringsprocessen, vilket 
bekräftades av den insamlade empiri där returflödet kan visa en utformning som inte är helt 
optimalt för produkter med kort livscykel. Det här mynnade ut i att författarna valde att 
sammanföra två returteorier samt med ett lean perspektiv för att belysa en ny synvinkel med 
förväntningar att uppnå ett mer optimerat returflöde. Med den nya synvinkeln finns det 
möjlighet att identifiera värdeskapande processer vilket dagens produktlivscykler kräver för att 
de idag tenderar att bli kortare.  
 
Begränsningar – Studien begränsar sig till en enfallsstudie, vilket medför att trovärdigheten 
och generaliserbarheten blir lägre. Dock ser författarna fördelar med detta för att de tagit fram 
ett nytt analytiskt ramverk som först får empiriskt stöd genom denna studie. Vidare krävs det 
forskning om det analytiska ramverket genererar förbättringar för företag.  
 
Nyckelord – Returflöde, Returhanteringsprocess, Lean, 7 slöserier, Returns management, 
Reverse logistics 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
E-handeln har gått hand i hand med internets utveckling vilket möjliggjort att konsumenterna 
köper fler produkter via internet (Miva, 2011). E-handel innebär att företag säljer produkter via 
internet (Kammarkollegiet, u.å.). Från e-handels startpunkt vid år 1995 fram tills idag har den 
globala e-handeln ökat till 46,5 triljoner svenska kronor (Statista, 2019a). Enbart mellan 2012 
och 2018 ökade den globala försäljningen inom e-handeln med 268% och med den ständigt 
utvecklande teknologin samt vad prognoser visar kommer e-handeln att fortsätta öka (Statista, 
2019a; Statista, 2019b). Därför ställs det höga krav på företag idag för att de ska behålla sin 
position på marknaden (Bolter, 2018).  
 
Den trend som utvecklats inom e-handeln globalt har även växt fram i Europa, konsumenternas 
krav på låga priser och unika produkter har resulterat i en gränsöverskridande e-handel i 
Europa (Postnord, 2018a). Jämfört med andra länder i Europa har Sverige en väletablerad e-
handel, främst inom business to customer (SCB, 2017; Ehandel, 2018b; Postnord, 
2018c). Enligt Europaportalen (2017) hamnar Sverige på första plats vad gäller att 
skapa rätt förutsättningar för e-handeln. Det tyder på att inom Sverige finns en förståelse 
angående de faktorer är av en avgörande karaktär för e-handeln som konsumenträttigheter, 
tillit och konflikthantering (Europaportalen, 2017). Från 2014 till 2018 har e-handeln i Sverige 
ökat i snitt med 16 % varje år (Postnord, 2015-2018). Den här trenden ser ut att fortsätta öka i 
framtiden, vilket kommer leda till att e-handeln är fördubblad om fem år (Ehandel, 2018a).   
 
Returflödet syftar till att återskapa värdet av en retur genom en process med olika ingående 
aktiviteter (Fleischmann, Beullens, Bloemhof-Ruwaard, & Van Wassenhove, 2009) (se Figur 1). 
E-handelns expansion har medfört att det returflöde som utformats inte klarar av att bemöta 
de krav som ställs av den e-handeln som växt fram idag (Hjort, 2013). Enligt Hjort (2013) 
skickas mellan 20 - 50 % av varor tillbaka som köpts via internet. Vidare menar Hjort (2013) 
att av denna anledning är returhanteringsprocesser något som blir viktigare för e-handelns 
verksamhet. Däremot har företag idag svårt att planera genomtänka system för returflödet 
(Hjort, 2013). Detta krävs för att produkters livscykler blir kortare och bör därför snabbt 
återföras till marknaden igen (Swedsoft, u.å.). Enligt Forne (2017) ska returer ses som en 
naturlig del av handeln och för att returhanteringen inte ska bli för kostsam och ineffektiv bör 
en smidig lösning av processen skapas. 
 
Det som ineffektiva returflöden för med sig är att det påverkar produktlivscykeln negativt. 
Produktlivscykeln innebär att en produkt säljs på marknaden under en begränsad tid 
(Narasimha & Rahul, 2007). Den digitala utveckling har påverkat företag att vara föränderliga 
vilket orsakat att produktlivscykeln blivit kortare och företag måste därför kämpa för att ta fram 
nya produkter snabbare samt billigare till marknaden (Seetharaman, Patwa, Saravanan, & 
Vakhariya, 2018). Utmaningen är att identifiera trender och variationer i produktlivscykeln för 
att kunna matcha det kunderna efterfrågar och att produkter inte ska bli inkuranta (Fritsch, 
2018). 
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Nedan visas ett exempel på olika aktiviteter som kan ingå i ett returflöde  
 

 

 

Figur 1 - RL:s steg i returprocessen baserad från Fleischmann et al., (2000 s.657) 

1.2 Problembeskrivning 
Hjort (2013) beskriver att ett välutvecklat system som hanterar returer som införskaffats via 
internet, möjliggör att företag kan skapa mervärde genom att minska sina kostnader. Postnord 
(2018) menar att företag kan gynnas av att kunder returnerar varor. De antyder att en smidig 
returprocess kan bli en konkurrenskraftig fördel, då det kan vara ett tecken på att 
konsumenterna inte upplever den som besvärlig (Postnord, 2018c).  Även Handelsrådet (u.å.) 
bekräftar detta genom att returhanteringen påverkar kundens lojalitet och upplevelse av 
företaget.  Hjort (2013) förklarar däremot att detta system inte är något som är etablerat och 
utvecklat för returflödet. 
 
På marknaden existerar en generös returpolicy där många företag erbjuder fri frakt och fri retur 
på grund av konkurrensfördelar (The Economist, 2013). Studier visar att kostnaden för att 
hantera en returnerad produkt ligger mellan 55–168 kr, detta innefattar arbetsmoment som 
personalkostnader, distribution och kvalitetssäkring (The Economist, 2013). Däremot finns det 
idag en utmaning med att minska dessa kostnader eftersom att företag väljer att erbjuda fri 
frakt och fri retur för att behålla sina kunder (Stock & Mulki, 2009). 
 
Utöver att returprocessen ska vara kostnadseffektiv är det också viktigt att hanteringen av 
returerna är tidseffektiva, vilket kan vara ytterligare ett problem. Ett returflöde som har kort 
ledtid skapar förutsättningar för att returerna snabbt kan vara ute på marknaden igen (De 
Leeuw, Mingueal-Rata, Sabet, Boter, & Sigurðardóttir, 2016). Detta kan vara avgörande för 
företag där produkter med en kort livscykel säljs, eftersom produkternas livstid på marknaden 
är begränsade (Hedberg Jr., Hartman, Rosche, & Fischer, 2016). Det här kräver en snabb 
returhanteringen där möjligheter skapas för att returerna ska återfinnas inom en kort tid på 
marknaden igen, utan att gå miste om eventuella intäkter om produkten blir inkurant (De 
Leeuw et al. 2016). 

 
Postnord (2018) skriver att det finns en osäkerhet för konsumenterna som är kopplad till att 
handla över internet, det finns svårigheter kring att bedöma passform, storlek och kvalitet. 
Genom att eliminera osäkerheterna för konsumenterna, ställs tuffa krav på e-handlarna genom 
att erbjuda fri frakt och fri retur. Detta innebär att kunderna nu tenderar att beställa fler artiklar 
än vad de avser att köpa (Postnord, 2018b). Det har skapats ett köpbeteende där kunder 
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har möjlighet att ta hem provrummet istället för att handla i fysiska butiker (Monserrat 
Forssén, 2019). Hjort (2013) beskriver problematiken kring att strukturer inom 
returhanteringsprocessen utvecklades innan e-handelns uppsving. Därför finns det inte många 
definierade strukturer för hur effektiva returprocesser ska implementeras hos företag. Hjort 
(2013) antyder att det dels kan bero bristen på kunskap inom ämnet men även för att det inte 
finns några generellt utformade verktyg för hur de ska appliceras i företagen. Med den ökade e-
handeln börjar företag nu att utveckla en mer strategisk plan för hur returflödets processer kan 
utformas (Hjort, 2013). 

 
Ytterligare krav som företag ställs inför idag är att ett flexibelt flöde krävs samt en strukturerad 
planering för att klara av olika typer av kundbehov och varierande längd av produktlivscykler 
(Narasimha & Rahul, 2007). Produktlivscykler tenderar att bli allt kortare, vilket leder till att 
företagen förväntas erbjuda kunder det senaste utbudet av produkter (Svenska Dagbladet, 
2008). Detta ställer samtidigt krav på en flexibel planering för att kunna sälja de produkter som 
är i slutet av sin livscykel (Svenska Dagbladet, 2008).  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår det att den utökade e-handeln har gett upphov till nya krav på 
företag. Det har skapats ett behov av att effektivisera returflödet för att möta den e-handel som 
utvecklats. Företag måste få en större förståelse för hur returer skapar mervärde för företaget 
snarare än att skapa en kostnad. Därmed är syftet med denna studie:  

Att identifiera förbättringsåtgärder i en returhanteringsprocess för produkter med kort 
produktlivscykel.    

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. För att anpassa strategier 
vilket blir lönsamma och skapar mervärde för företaget är det viktigt att kartlägga 
returprocessen och därmed skapa en helhetssyn av returflödet. Detta leder därmed till studiens 
första frågeställning.   

1. Hur ser returhanteringsprocessen ut för produkter med kort livscykel?  

För att förbättra verksamheter krävs det att företag identifierar de problem som kan uppstå 
i returflödet. Det är viktigt för författarna att förstå vilka utmaningar företaget ställs inför samt 
hur dessa påverkar företagets returprocess. Därmed är studiens andra frågeställning:  

2. Vilka utmaningar finns det i returhantering? 

Tillsammans med de funna utmaningarna i returflödet och med hjälp av tidigare forskning 
inom området samt ytterligare teori hitta konkreta och genomförbara förbättringar. Därmed är 
studiens tredje frågeställning:  

3. Hur kan returhanteringen effektiviseras?   

1.4 Omfång och avgränsningar 
Denna rapport kommer beskriva hur ett e-handelsföretag idag hanterar sin returprocess. 
Fallföretaget är valt för att det återspeglar samhällets utvecklade riktning där e-handeln tar mer 
marknadsandelar, vilket har lett till att företaget nu även använder sig både utav internet och 
fysiska butiker som säljkanaler. Arbetet begränsar sig till fallföretagets interna returprocesser, 
och innefattar enbart returens ankomst till returavdelningen och tills dess att den är inlagrad. 
Vissa kringliggande processer kommer därför att exkluderas i denna studie. En utav dessa är 
hur returerna transporteras till företaget. Exempelvis hur de anländer till företaget, kommer 
inte utforskas vilket kan möjliggöra en annan typ av strukturering för den interna 
returhanteringsprocessen. Ytterligare kommer inte heller miljöaspekten tas hänsyn till. 
 



Introduktion 

4 

 

 

Även det teoretiska ramverket kommer att avgränsas i denna studie för två av de valda 
teorierna, Returns Management (RM) och lean. RM innehåller bland annat en strategisk nivå 
som inkluderar avoidance. Denna kommer inte inkluderas i studien eftersom den syftar till att 
arbeta proaktivt med förbättringar, vilket exempelvis sker under produktionen av en produkt 
och är därmed utanför returflödet. Fortsättningsvis kommer leans verktyget, sju slöserier att 
användas. Studien möjliggör däremot inte att alla slöserier uppstår, därför blir vissa irrelevanta 
och kommer därmed inte vara en del i denna studie.  
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2 Teoretiskt ramverk  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 2 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd teori. 

Som Figur 2 visar kan kopplingen mellan studiens frågeställningar och den valda teorin urskiljas. 
Genom att få en grundläggande kunskap till ämnet besvaras den första frågeställningen med olika 
definitioner av returhanteringsprocessen där kunskap kring hur ett returflöde bör utformas samt 
vilka aktiviteter som bör ingå. För att besvara studiens andra frågeställning har tre olika teorier 
använts för att identifiera utmaningar i ett returflöde. Detta leder författarna vidare till den sista 
frågeställningen, genom att processen kan effektiviseras utifrån de utmaningar som 
identifierades i den andra frågeställningen. I samband med detta utformade författarna ett 
analytiskt ramverk, där hänsyn togs till alla frågeställningar.  

2.2 Produkter med kortlivscykel 
Produkter med kort livscykel kan förklaras som produkter vilket säljs under en begränsad tid på 
marknaden (Narasimha & Rahul, 2007). Dessa produkter kräver flexibla flöden för att kunna 
planera och skapa rätt förutsättning utifrån produktlivscykeln som ses i Figur 3.  
 
Produkter introduceras till marknaden idag med allt kortare produktlivscykel (Aydin & Berna, 
2016). Det här medför att tiden produkten intar marknaden är en av de mest avgörande 
faktorerna för produkter med kort livscykel (Calatone et al., 2010). Orsaken till det är att 
produkterna snabbt förflyttar sig igenom produktlivscykelns olika stadier vilket gör att tiden i 
returflödet är avgörande (Figur 3) (Routroy & Shankar, 2014; Jos & Ton, 2012). Det här är även 
något som Blackburn, Guide Jr., Souza Jr., Van Wassenhove (2004) intygar se Figur 4, Blackburn 
et al. 2004 menar att produkter förlorar värde desto längre tid de befinner sig i returflödet 
(Blackburn et al., 2004). 
 
Modetrender förändras snabbt, vilket tyder på att produkterna inom denna kategori har en kort 
livscykel (Routroy & Shankar, 2014). Enligt Routroy och Shankar (2014) kan dessa produkter 
delas in i tre olika kategorier: modeprodukter, säsongsbetonade produkter och basprodukter. 

Figur 2 - Koppling mellan frågeställning och teori 
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Modeprodukter står för 35% av marknaden med en genomsnittlig produktlivscykel på tio veckor 
(Routroy & Shankar, 2014). Andra produkter med kort livscykel är musik, elektronik och böcker 
(Calatone, Townsend, Yeniyurt, & Schmidt, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

2.3 Decentraliserad och centraliserad struktur 
En bidragande faktor till hur effektivt en retur kan hanteras, beror på var företaget utför sina 
returhanteringar. Två olika typer av returhanteringsstrukturer är enligt Blackburn et al. (2004) 
förekommande inom området, där det första alternativet är en centraliserad struktur. Detta 
innebär att returer skickas till ett centrallager för att genomgå returhanteringsaktiviteterna 
(Blackburn et al., 2004). 
 
Blackburn et al. (2004) menar att fördelar med en centraliserad struktur är att alla returer skickas 
till en och samma plats för att hanteras, vilket kan bidra till en mer kostnadseffektiv lösning, 
exempelvis en tredje part kan sköta returhanteringsprocessen. Blackburn et al. (2004) diskuterar 
vidare de nackdelar som uppstår vid en centraliserad struktur, där bland annat 
transportsträckorna ökar i och med att det blir fler stopp innan returerna kan säljas igen. Detta 

Figur 3 – Produktlivscykel baserad från (Yoo, 2010, s. 645) 

Figur 4 - Produkter med kortlivscykel baserad utifrån Blackburn et al., (2004, s.12) 
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leder till att genomloppstiden ökar. Dock kan transporterna fyllas på ett sätt där alla returer 
skickas tillsammans istället för separat, vilket kan leda till att lönsamheten ökar vad gäller 
transportkostnaderna (Blackburn et al., 2004). 
 
Vidare beskriver Blackburn et al. (2004) att den decentraliserade strukturen, som innebär att 
returerna skickas tillbaka till företaget för att själva sköta hanteringen. Han menar att fördelar 
med den här strukturen handlar till stor del om att genomloppstiden minskar eftersom returerna 
direkt kan sorteras på plats hos företaget. Det här leder även till en förbättrad tidseffektivitet 
genom att returerna utan värde kan läggas åt sidan och produkter med värde kan prioriteras 
(Blackburn et al., 2004).  

2.4 Definition av returhanteringsprocessen 
Under de senaste årtionden har olika inriktningar på teorier utvecklats inom returflödet. De är 
snarlika varandra men innehåller några skillnader. Kärnpunkten i samtliga teorier är att returer 
skickas från slutanvändarna tillbaka till företaget med syftet att återskapa värdet av returen 
genom att återinföra de på marknaden igen eller att återvinna dem (Rogers & Tibben-Lembke, 
2001). Även fast olika teorier har utvecklats menar både Dowlatshahi (2000) och Hjort (2013) att 
det finns bristande fakta och forskning inom returprocesser. Hjort (2013) menar att returflöden i 
dagsläget inte är utformade för business to customer (B2C) e-handel, men att det finns en 
övertygelse om hur de kan anpassas för B2C e-handel.  
 
På grund av att det finns bristande forskning kring ämnet kommer studien grundas på två teorier, 
första teorin utgår ifrån är Reverse Logistics (RL) där huvudsyftet är att optimera 
eftermarknadsaktiviteterna genom en rad olika aktiviteter (Pacheco et al., 2017). Den andra 
teorin, RM delar upp returhanteringen i två nivåer, strategiska och operativa (Rogers, Lambert, 
Croxton, & García-Dastugue, 2002). Den strategiska nivån innebär att förändringar planeras på 
ledningsnivå med huvudsyfte att minimera antalet returer. I den operativa nivån beskrivs de 
aktiviteter som ingår i returflödet (Rogers et al., 2002).  
 
Kring dessa teorier finns det delade meningar till hur dessa förklaras i teorin samt hur begreppen 
ska formuleras. Ramírez (2012) beskriver i sin artikel hur de båda kan ses som samma sak, för att 
de innefattar liknande steg. Däremot menar Rogers et al. (2002) att RL endast fokuserar på att 
återvinna material i ett bakåtflöde. Medan Hjort (2013) menar att RL fokuserar på att skapa ett 
effektivt returflöde. 
 
Med dessa argument har författarna valt att inte exkludera varken RM eller RL. Utan studien 
kommer utgå ifrån båda teorierna, dels för att deras huvudsyfte är något som författarna anser är 
en viktig del i returflödet. Teorierna tar även upp relevanta aktiviteter som tillsammans kan skapa 
ett optimerat returflöde för att kunna bidra till det returhanteringsverktyg som idag inte är 

tillgängligt. 

2.4.1 Reverse Logistics  
En vanligt använd definition av Reverse Logistics myntades av Rogers och Tibben-Lembke 
(1998), citerad i (Vahabzadeh & Yusuff, 2015, s. 337) som “The process of planning, 
implementing, and controlling the efficient, cost effective flow of raw materials, in-process 
inventory, finished goods and related information from the point of consumption to the point of 
origin for the purpose of recapturing value or proper disposal.” Det finns ett flertal författare 
inom litteraturen som har forskat kring ämnet RL, och denna definitionen är kärnpunkten i 
samtliga men de ingående aktiviteter som beskrivs av författarna ser annorlunda ut. Några av 
dessa författare är Thierry, Salomon, Nunen och Wassenhoven (1995), Pourakbar, Laan, Dekker 
(2014), Toktay, Wein och Zenios (2000) samt Fleischmann et al. (2000). Fleischmann et al. 
(2000) beskriver en strategi som på ett konkret sätt förklarar de olika stegen i returhanteringen, 
därav kommer författarna lägga fokus på denna. 
 
Enligt Fleischmann et al. (2000) som illustrerats nedan i Figur 5 kan en returprocess beskrivas 
utifrån fem aktiviteter; Insamling, inspektion (inkl. Urval och sortering), bearbetning, 
distribution och disposition.  
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Figur 5 – RL:s steg i returprocessen baserad från Fleischmann et al., (2000 s.657) 

 
RL:s första steg menar Fleischmann et al. (2000), att insamling handlar om att lasta av returerna 
från transporten samt att samla ihop dessa för vidare transport till returhanteringsytan. Vidare 
beskriver Fleischmann et al. (2000) att det även handlar om bedömning av kvalitéten på 
returerna för att sedan skickas vidare till det andra steget, inspektion, urval och sortering. Detta 
steg fokuserar på att avgöra returens väg genom processen. För att vidare avgöra 
återhämtningsvägen ingår det ett antal aktiviteter för att inspektera returen ytterligare. 
Aktiviteterna innefattas av att returerna ska gå igenom olika tester för att avgöra vilken kvalitét 
som returerna har samt att sortera dem för vidare hanteringen (Fleischmann et al., 2000). 
Zikopoulos och Tagaras (2008) beskriver vikten av hur noggrannheten kring sortering kan öka 
effektiviteten i returhanteringen i sin helhet. Till sist kan även lagring förekomma i det andra 
steget för de returer som är färdighanterade (Fleischmann et al., 2000).  
 
Vidare beskriver Fleischmann et al. (2000) RL:s tredje steg, bearbetning. I detta steget genomförs 
ytterligare en sortering som innefattar en djupare inspektion ifall returerna är i behov av 
ytterligare hantering. Detta kan innefatta reparation, renovering eller återtillverkning. För de 
returer som inte kan återanvändas på nytt skickas till det fjärde steget, återvinning vilket innebär 
att returens olika komponenter sorteras och återvinns (Fleischmann et al., 2000).   
 
Det sista steget i RL, distribution fokuserar på det fysiska steget med att förflytta returen till den 
planerade platsen (Pokharel & Mutha, 2008). Det innebär att returen färdas till direktförsäljning, 
transport till annan plats eller inlagring för senare försäljning (Fleischmann et al., 2000). 

2.4.2 Operativa skillnader mellan RL och RM 
Returprocessen inom RL som beskrivits ovan kan jämföras med den operativa returprocessen 
inom RM som Rogers et al. (2002) har utvecklat. Övergripande finns det både likheter och 
olikheter för de båda teorierna (se Figur 6 och Figur 7). Författarna har valt att presentera RM 
genom att beskriva det som skiljer returflödena åt. De urskiljbara skillnaderna är att RM 
innehåller aktiviteter både före den första och den sista aktiviteten inom RL. Detta medför att RM 
inkluderar mer aktiviteter i sitt returflöde i jämförelse med RL, vilket kan tyda på en mer 
omfattande returhantering.   
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Figur 6 – RL:s steg i returprocessen baserad från Fleischmann et al., (2000 s.657) 

 

Figur 7 – RM:s steg i returprocessen baserad från Rogers et al., (2002 s.13) 

Första steget i RM handlar om att en förfrågan kring en retur först skickas till företaget som 
därefter beslutar om returen godtas eller inte (Rogers et al. 2002). En tydlig skillnad mellan 
returmodellerna är att i RM:s andra steg, planeras returens rutt genom returflödet innan den 
inkommit till företaget. Detta möjliggör en snabb hanteringen för att kunna skapa värde för 
returen igen (Rogers et al. 2002). I jämförelse med RL beslutas detta efter att returen har 
inkommit till företaget vilket kräver en mer omfattande inspektion i det operativa returflödet. 
RM:s tredje steg, mottagning av returer, utförs med liknande steg som RL:s andra och tredje steg, 
inspektion, sortering och urval samt bearbetning. Vad som skiljer dessa steg åt är att i RM:s 
returflöde inkluderas även dokumentering kring returorsaken, detta benämns inte i RL. Det här 
bidrar till värdefull information för både företaget och kunder (Rogers et al. 2002). De sista 
skillnaderna mellan returflödena är de två sista aktiviteterna inom RM, återbetalning samt 
analysera prestationerna inkluderas inte i RL:s returflödet. Rogers et al. (2002) benämner vikten 
av tydliga riktlinjer för återbetalning, för att det ska vara en smidig process. Det sista steget 
innefattar att analysera och mäta returhanteringen, detta bidrar till att samla information kring 
orsaker till varför en retur är returnerad. Generellt är detta steg till för att samla in data kring 
returflödets prestationer (Rogers et al., 2002). 

2.4.3  Strategisk nivå i RM 
Rogers et al. (2002) har även utvecklat en strategisk nivå som innefattar fyra steg som syftar till 
att minimera returerna. De fyra stegen är avoidance, gatekeeping, positionering och Reverse 
Logistics. Nedan följer en genomgång av de olika begreppen. 

 Avoidance 

Det första steget i RM är avoidance vilket syftar till att förhålla sig till returflödet på ett proaktivt 
sätt för att minimera antalet returer (Hjort, 2013). Tyngdpunkten är att utveckla processer för att 
kunna förebygga att produkter returneras (Rogers et al., 2002).  Exempelvis menar Hjort (2013) 
att det kan innefatta att kvalitéten förbättras och genom detta minskar antalet defekta produkter 
vilket i sin tur får önskad effekt och minskar returer. Det kan också handla om att tillhandahålla 
enklare instruktioner för produkten eller möjliggöra att kundservice är lättillgänglig för kunden 
(Rogers et al. 2002). 



Teoretiskt ramverk 

10 

 

 

 Gatekeeping 

Gatekeeping fungerar som en kontrollstation för inkomna returförfrågningar (Rogers et al. 2002). 
Vidare menar Rogers et al. (2002) att det här steget försäkrar att enbart de returer som är 
godkända tillåts i returflödet. Gatekeeping kräver däremot att företaget antingen har en 
decentraliserad returhantering eller en webbaserad returförfrågan (Hjort, 2013). Anledningen till 
att returflödet effektiviseras av en webbaserad returförfrågan är att det möjliggör att 
informationen angående varför en produkt ska returneras färdas i ett separat informationsflöde. 
Där informationen når företaget innan den returnerade produkten. Detta medför att returer 
antingen accepteras in i returflödet eller nekas för att hanteras på ett annat sätt. Placering av 
gatekeeping är något som diskuteras både av Hjort (2013) och Rogers et al. (2002) där de båda 
argumenterar för att denna ska vara placerad vid startpunkten av ett returflöde där den är mest 
optimal. De menar maximalt värde kan utvinnas samt att kundnöjdheten ökar genom att 
krediteringen sker snabbare än om gatekeeping var placerad vid ett senare tillfälle i returflödet. 
Utefter den bedömningen som sedan fastställts vid gatekeeping, avgörs det hur returen ska 
distribueras genom returflödet för att slutligen återföras till verksamhetens framåtflöde (Rogers 
et al. 2002). 
 
Vidare beskriver Hjort (2013) en svårighet för returflödet och just gatekeeping. Idag skickar e-
handelsföretag i Europa med returblanketter till deras kunder när de beställer en produkt. Det 
här påverkar företags gatekeeping-funktion då den information som behöver finnas tillgänglig för 
att besluta hur returen ska hanteras i returflödet inte anländer före själva returen utan samtidigt. 
Det här medför att funktionen av gatekeeping försvinner i returflödet eller får placeras vid ett 
senare tillfälle med konsekvens att värdeskapandet inte maximeras. Hjort (2013) beskriver 
ytterligare att en konsekvens av att använda en sådan returblankett blir att samtliga returer 
accepteras i returflödet och hanteras på samma sätt.  

 Positionering 

Positionering innefattar enligt Rogers et al. (2002) steg av att distribuera returen till dess 
slutstation. Här finns det flera möjliga alternativ, antingen återförs returen 
direkt till lager, returen kan kräva vidare bearbetning eller möjlig kassation alternativt återvinnas 
(Rogers et al. 2002). Returer som enbart behöver ompackas och sedan återgå till försäljning 
skapar det största återvunna värdet jämfört med de returer som återvinns eller kasseras (Hjort, 
2013). Positioneringens beslut bör ske effektivt och tidigt för de returer som har kort 
produktlivscykel då de riskerar att förlora värde om denna process är för tidskrävande (Hjort, 
2013; Rogers et al., 2002). 

 Reverse logistics 

Reverse logistics handlar om läran om det operativa arbetet med de returer som går i motsatt 
riktning till framåtflödet, vilket har beskrivits ovan (Rogers et al., 2002). (se kapitel 2.4.1). 

2.4.4 Integrering av RM och RL 
RM och RL är två kärnteorier i vår studie, nedan i Figur 8 kommer de därför förenas till ett 
integrerat returflöde som författarna har utvecklat. Den här kommer fungera som ett praktiskt 
redskap hos fallföretaget för hur en effektivare och ett mer värdeskapande returflöde kan skapas. 
För att kunna skapa detta returflöde har teorierna granskats för att sedan integreras till ett 
enhetligt returflöde. Målet med det integrerade returflödet är att utnyttja RM och RL styrkor för 
att kunna effektivisera ett returflöde med hjälp av Figur 8.  
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Figur 8 – Integrerat returflöde mellan RL och RM 

Returflödet består av två huvuddelar, gatekeeping och positionering från den strategiska nivån 
inom RM. Varje huvuddel består av de operativa delarna som är beskrivna ovan både från RM 
och RL.  
 
Enligt Rogers et al. (2002) och Hjort (2013) argumenteras det för att en tidig placering av 
gatekeeping i returhanteringsprocessen (se Figur 9). Returförfrågan skickas från kunden i ett 
separat informationsflöde före själva produkten returneras för att vänta på att denna ska bli 
godkänd eller inte (Hjort, 2013). Om returen godkänns skickas denna i efterhand från kunden till 
företagets returhantering. Detta utförs dels med syftet att företaget ska vara medvetna om vilka 
returer de kan förvänta sig inkomma till företaget. Nästa moment inom gatekeeping är insamling 
där avlastning av returerna sker från en transport för att sedan föras till returavdelningen 
(Fleischmann et al., 2009). En utav fördelarna som King, Burgess, Ijomah och McMahon (2006) 
nämner är att en noggrann inspektion och sortering av de inkommande returerna möjliggör att 
de som inte är i behov av någon större bearbetning kan återföras direkt till marknaden. På detta 
vis återskapar värdet på returen snabbare. Även Zikopoulos och Tagaras (2008) poängterar 
vikten av hur dessa aktiviteter med noggrannhet kan effektivisera returhanteringsflödet. 
Produktlivscyklerna blir allt kortare, särskilt hos säsongsvaror såsom kläder, då de snabbt blir 
uppdaterade (Rogers et al., 2002; Janse, Schuur & Brito, 2010). Hur en inspektion ska utföras för 
de returnerade produkterna varierar mellan olika författare. King et al. (2006) skriver att en 
inspektion vanligtvis sker visuellt eftersom det många gånger räcker för att grovt skadade 
produktdelar ska upptäckas. Medan Fleischmann et al., (2000) nämner att returerna ska 
genomgå tester och fler inspektioner. Utifrån vår kunskap kring ämnet anser författarna att ingen 
kan utesluta den andra, utan det beror på vilken retur som inspekteras. 
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Positioneringens huvuduppgift är att distribuera en returnerad produkt till dess slutstation, vilket 
gör att positioneringen bör komma direkt efter gatekeeping (Rogers et al., 2002) (se Figur 10). 
Beslut bör fattas tidigt kring returens väg genom returflödet, detta för att effektivt kunna 
återskapa värdet på returer med kort produktlivscykel genom att återförsälja dem (Hjort, 2013). 
I positioneringen inkluderas även återbetalning, för att ingen koppling mellan kunden och 
returen ska finnas borde återbetalning ske innan de skickas vidare till någon utav slutstationerna, 
återinlagring, andrahandsförsäljning eller återvinning (Rogers et al., 2002). Författarna har här 
valt att utgå ifrån Rogers et al. (2002) returflöde, där återbetalning sker som näst sista steg. 

 

 
 
 

Gingerich (2015) menar att med den ökade globaliseringen medför att det ställs högre krav på att 
företag ständigt söker effektiviseringsverktyg och maximerar resurserna för att konkurrera på 
marknaden. En av de väletablerade och erkända metoderna är lean production som har bevisats 
vara ett kraftfullt verktyg för att uppnå mål inom ett företag. Genom att kontinuerligt och 
systematiskt arbeta med att identifiera och eliminera slöserier inom processer, utrustning och 
medarbetare (Gingerich, 2015). 

2.5 Lean Production 
Toyota fick världens ögon på sig först under åttiotalet då det visade sig att både Toyotas kvalitét 
och effektivitet var en klass för sig jämfört med andra biltillverkare (Liker, 2009). De hade 
utvecklat en strategi vilket kallas The Toyota Production Systems som ämnade till att 
åstadkomma mer med mindre resurser genom att eliminera icke värdeskapande aktiviteter 

Figur 10 - In zoomning av positionering ingående aktiviteter 
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(Vasiliu & Dobrea, 2012). Det här är konceptet kom att används världen över och kallas idag lean 
production.  
 
Ohno (1988) beskriver att de processer som inte är standardiserade eller rationaliserade medför 
olika typer av slöserier. Inom lean production sammanfattas det som icke värdeskapande 
aktiviteter och bör elimineras (Naim, Naylor, & Berry, 1999). Morash (2001) menar att 
logistikflöden som tar hjälp av lean reducerar olika typer av slöserier exempelvis, fel, cykeltider 
och onödiga tillgångar genom att ständigt arbeta med effektiviseringar för att skapa perfektion. 
Vidare menar Morash (2001) att identifiering och kartläggning av dessa aktiviteter kan ske med 
flera olika verktyg som utvecklats och en av dessa benämns som Muda (slöseri). Den här syftar 
till att identifiera alla överflödiga aktiviteter vilket inte bidrar till att skapa värde i returflödet 
(Morash, 2001). Liker (2009) beskriver de sju slöserierna inom lean productions, vilket är 
följande: överproduktion, väntan, onödiga transport, överarbete, överlager, defekter och onödiga 
arbetsmoment. 

2.5.1 Slöserier 
Efter att ha beskrivit hur ett returflöde ser ut kan författarna se att alla sju slöserier inte kommer 
vara relevanta. De slöserier som inte bidrar till studien är överproduktion, överlager och defekter. 
Returflödet innehåller inte aktiviteter som möjliggör att dessa slöserier ska uppstå, därför 
kommer dessa inte tas hänsyn till.  

 

Väntan 
När en medarbetare väntar på nästa steg i en process definieras detta som väntan (Liker, 2009).  
Det kan innebära att de väntar på ett visst verktyg, övervakar en maskin vilket inte kräver 
delaktighet från medarbetaren. Det kan också bero på att det inte finns någon aktivitet att utföra 
då det kan vara materialbrist, materialförseningar eller flaskhalsar (Liker, 2009). Ett exempel på 
flaskhals är att det existerar en obalans i processflödet (Pyung-Hoi, Robert, & Shie-Gheun, 2007). 
 

Onödiga transporter 
Innebär att produkter förflyttas mellan olika processer på ett ineffektivt sätt, det kan bero på långa 
sträckor mellan stationer eller att komponenter förs in och ut från lager (Liker, 2009). 
Det här momentet tillför kostnader snarare än addera värde menar English (2005) samt att det 
ökar risken för att produkter ska utsättas för skador. Även överföring av data mellan olika 
databaser ses som en typ av transport vilket också medför en risk att information kan försvinna. 
Transport benämns som nödvändiga icke värdeskapande processer, aktiviteter vilket i sig inte 
tillför något värde men på grund av att det är nödvändiga för processen kan de inte 
elimineras (English, 2005). 
 

Överarbete 
Liker (2009) beskriver överarbete som en onödig åtgärd vilket är en konsekvens av ineffektiv 
bearbetning av produkter. Det kan vara redskap som är dåliga eller att produkten inte når 
de avsedda kvalitetskravet. Konsekvensen av detta är att slöseri skapas i form av att extra resurser 
krävs. Ytterligare arbetskraft blir nödvändig eftersom produkten behöver korrigeras och 
bearbetas ett flertal gånger samt att produkten kan bli defekt (Liker, 2009). 
 

Onödiga arbetsmoment 
Dessa moment innebär de rörelser som medarbetare utför under arbetet utan att det tillför värde 
(Liker, 2009). Medarbetare rör sig eventuellt längre än de behöver för att utföra ett 
arbetsmoment, det innefattar också att leta efter verktyg, sträcker sig eller lägger ifrån sig redskap 
och komponenter (English, 2005; Liker, 2009). Vidare poängterar Liker (2009) att tydliga 
intruktioner och rutiner minskar slöserier. 

2.6 Analytiskt ramverk 
För att konkurrera och bli framgångsrika måste företag förstå de krav och begränsningar som 
ställs av marknaden och konsumenter för att sedan införa rätt strategier (Banomyong, 
Veerakachen, & Supatn, 2007). Med det här i åtanke argumenterar Banomyong et al. (2007) för 
att företag tvingas till förändringar vad gäller deras logistikstrategier. Fleischmann et al. (2009) 
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diskuterar att det finns existerade modeller och strategier för hur ett framåtflödet i en supply 
chain ska struktureras för att generera maximalt värde. Vidare förklarar Fleischmann et al. (2009) 
att detta inte är något som är etablerat och utvecklat för bakåtflödet (returflödet), det här 
poängterar även Hjort (2013) som ett problem.  
 
Al Manei, Salonitis och Xu (2017) beskriver hur ett flertal strategier inom lean kan hjälpa företag 
att öka värdet i sin organisation genom att applicera dessa strategier. Lean kan implementeras i 
alla olika typer av organisationer och generera vinster (Al Manei et al., 2017). För att utveckla 
returflödet till att bli mer värdeskapande kommer författarna i denna studie att utforska hur en 
kombination av RM och RL ser ut i samband med en integration av fyra slöserier från lean 
production. 
 
Figur 11 visar integrationen mellan de valda returstrategier kombinerat 
med lean productions fyra slöserierna som kompletterar returflödet. Det här syftar till att 
identifiera de slöserier som kan förekomma i returflödet oberoende aktivitet i returflödet. Detta 
har illustrerats med de kugghjul som fungerar som en länk mellan lean och returflödets teorier. 
RM och RL kommer fungera som en bas för hur returflödet kommer se ut. Leans syfte i returflödet 
är att fokusera på hur kommer att fokusera på hur processen kan förbättras genom att identifiera 
de fyra slöserierna. 

 

2.6.1 Integration mellan leans 4 slöserier med returhanteringsstegen 
Tabell 1 påvisar hur leans 4 slöserier kan förbättra effektiviseringen i returstegen, genom att 
eliminera slöserier. I steget returförfrågan, inkommer förfrågan och ett första steg är att hantera 
den för att avgöra om den är godkänd eller inte. Genom att en returförfrågan först skickas till 
företaget kan en planering av returen ske, dels för att få bättre koll på antalet returer som 
inkommer en viss dag men även för att veta vilka resurser som behövs för den inkommande 
returen (Hjort, 2013). Detta kan bidra till att minska den eventuella tiden returerna står stilla för 
att invänta nästa steg (Liker, 2009). 
 
I insamlingssteget kan de fyra slöserierna förbättras genom att även här minska på väntan. Liker 
(2009) diskuterar att väntan i de sju slöserierna syftar åt att en medarbetare väntar och på vis 
uppstår ett slöseri. I denna studien syftar väntan på att returen väntar på att bli hanterad, vilket 
kan leda till en onödig kostnad. Genom att det finns en plan för hur returen ska hanteras när den 
inkommer, sparas både tid och arbetsresurser.  
 
I det tredje steget bearbetning finns det fyra moment av de fyra slöserierna som kan effektivisera 
returhanteringen. Väntan uppkommer när returerna blir liggandes innan de blir hanterade, vilket 
även i detta steg skulle förebyggas med en planering kring vilka returer som inkommer till 
företaget. Onödiga transporter benämns enligt English (2005) som aktiviteter där inte något 

Figur 11 - Integrerad ramverk mellan RM, RL och lean 
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värde tillförs men kan inte elimineras. Däremot kan en noggrann sortering utföras baseras på vart 
returerna ska placeras, vilket eliminerar onödiga transporter. Ytterligare ett slöseri som 
förbättras genom en noggrann sortering är överarbetet som enligt Liker (2009) är en ineffektiv 
bearbetning.  Det här medför att dubbelarbete elimineras. King et al. (2006) och Zikopoulos och 
Tagaras (2008) beskriver hur noggrannheten i sorteringen resulterar i effektivare returhantering. 
 
Väntan och onödiga transporter kan uppkomma i återbetalning. Båda dessa slöserier kan 
förebyggas genom att utforma en plan som nämnts i stycket ovan. Detta kan underlätta för 
returhanteringsprocessen genom att de returer som inkommer redan har klarlagda beslut för hur 
returen ska föras genom returflödet.   
 
Det sista steget slutstation delas upp i tre olika placeringar, återförsäljning, återvinning och 
andrahandsförsäljning. I återförsäljning kan väntan förebyggas genom att effektivisera 
inlagringen. Det här kommer minska returens väntan genom att den snabbare finns tillgänglig i 
lager och kan återförsäljas. Andrahandsförsäljning och återvinning innefattar samma 
slöseripunkter, överarbete och onödiga arbetsmoment. Överarbetet i dessa aktiviteter stämmer 
överens med den förklaringen till överarbete som gjordes ovan i avsnittet om bearbetning. 
Onödiga arbetsmoment definieras enligt Liker (2009) och English (2005) som moment där 
medarbetare utför arbete utan att värde tillförs.  

Tabell 1 - Hur leans sju slöserier kan förbättra returstegen 

 

  

 

 



Metod och genomförande 

17 

 

 

3 Metod och genomförande 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens frågeställningar har lämpliga metoder valts för respektive 
frågeställning. Figur 12 visar de valda metoderna, dessa är litteraturstudie, observationer och 
intervju. Litteraturstudien har använts för att kunna jämföra den funna empirin med det 
teoretiska ramverket. För att författarna skulle få en uppfattning och förståelse för hur 
returflödets process ser ut i verkligheten valdes observation som den lämpligaste metoden för 
detta. Tillsammans med intervju kunde författarna få en djupare förståelse för returflödet 
genom att kunskapen hos de anställda gav en förklarande och djupgående information 
angående returprocessen.  

 

Figur 12 - Koppling mellan frågeställningar och metod 

3.2 Arbetsprocessen 
Tabell 2 visar hur arbetsprocessen har sett ut under studiens gång. Den är indelad i sex faser 
vilket representerar varje kapitel i studien. Arbetet har utgått från det formulerade syftet och 
efter detta har resterande faser etablerats successivt. Inledningen har skrivits separat medan 
de andra faserna har arbetats med parallellt. Mot slutskedet av rapportskrivandet har samtliga 
faser förutom empiri justerats för att innehållet i kapitlen ska ha stämma överens och budskapet 
ska förmedlas på bästa sätt.  
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Tabell 2 visar även utsatta tillfällen för opponeringar, vilket har fungerat som milstolpar när 
samtliga kapitel ska vara avklarade. Fortsättningsvis visas även deadline för slutgiltiga tillfället 
för inlämning och redovisning. 

 
 

3.3 Ansats 
För att hjälpa författarna att kartlägga vad studien skulle fokusera på samt ställa rätt frågor, 
byggdes ett analytiskt ramverk upp som baserades på tre teorier; RM, RL och lean. Detta hjälpte 
författarna under den pågående studien och det fanns en ödmjukhet att ramverkets utformning 
skulle komma att påverkas av de empiriska studierna. Ramverket anses därför vara ett verktyg 
till arbetet, samt en produkt av arbetet (Dubois & Gadde, 2002, s. 558). Ramverket har bidragit 
med ny kunskap genom att lärdomar dras från empirin, därav anses ansatsen i huvudsak vara 
induktiv (Eriksson, 2015; Spens & Kovács, 2006). Däremot ändrades ansatsen för att ramverket 
var i behov av ny teori för att stämma överens med studiens syfte. Detta tillvägagångssätt är i 
första hand kopplat till en abduktiv ansats. Ansatsen kan framstå som vag vilket kan ses som 
en svaghet, men det finns en problematik angående vart gränsen går mellan olika ansatser. 
Författarna vill lyfta fram att forskningsprocessen har styrt forskningens riktning då det inte är 
lätt att veta från start vart forskningens riktning kommer hamna när den är klar (Eriksson, 
2015, s. 362). 
 

3.4 Design 
Yin (2007) anser att en studies metod ska utformas utefter de frågeställningar som studien har. 
En fallstudie är tillämpningsbar för att studiens struktur är av beskrivande eller förklarande 
karaktär (Patel & Davidson, 2011). Studien ger en beskrivande och detaljerad bild utav 
returflödet och det är därför naturligt att studien är genomförd som en fallstudie. Vidare finns 
det två typer av fallstudie, enfallsstudier och flerfallsstudier (Yin, 2007). För att nå en grundlig 
förståelse och för att uppnå syftet valde författarna en enfallsstudie. Detta medförde att ämnet 
kunde studerades och analyserades mer djupgående. Att endast studera ett fallföretag såg 
författarna som en fördel genom att ramverket som framställts i denna studie bör bekräftas 
praktiskt för att sedan ge förutsättningar för vidare forskning. 

3.5 Litteraturstudier 
Enligt Patel och Davidson (2011) ser en typisk litteratursökning ut på följande sätt.  

1. Förberedelser 
2. Skaffa introduktion till ämnet 
3. Välja lämpliga sökverktyg 
4. Sök litteratur 
5. Ta fram material 
6. Utvärdera  

Tabell 2 - Studiens arbetsprocess 
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I studiens litteraturstudie har arbetsgången sett ut genom följande moment som Patel och 
Davidson (2011) visar i sin bok:  
Utifrån studiens utformade syfte och frågeställningar kopplades dessa ihop med ett relevant 
returflöde. Genom att få en större förståelse om ämnet läste författarna översiktslitteratur för 
att kunna hitta begrepp och synonymer som är relevanta att använda i sökningen efter 
litteratur. Vidare valdes lämpliga sökverktyg som kunde urskiljas för att få en bredare förståelse 
kring vilket problem som skulle lösas. Vid själva sökningen kombinerades de synonymer och 
begrepp som vid tidigare skede valts. Genom att använda olika filter kunde författarna 
specificera våra resultat ytterligare för att få bättre sökresultat som passade studien. Beroende 
på antalet sökträffar läste författarna abstract för att avgöra relevansen av litteraturen. Under 
bearbetningen av analysen utvärderades den valda teorin för att komplettera och exkludera viss 
litteratur för att kunna leverera ett bättre resultat.   

3.6 Datainsamling 
Returflöden utvecklades till största delen innan e-handelns uppsving vilket medförde att det 
finns bristande kunskap gällande välfungerande returflöden för e-handel (Hjort, 2013). 
Fallföretaget valdes för att de beskrev att det fanns viss problematik inom deras returhantering 
och hade önskemål om att effektivisera denna. Det problem som fallföretaget utmålade 
bekräftade att returflödet inte är en prioriterad del hos företag idag och det blev därför 
intressant att undersöka hur detta fenomen kan förbättras. Ämnet föll även samman med de 
kriterier som författarna ställde inför arbetet med studien. Detta inkluderade att ämnet skulle 
vara relevant för utbildningen, logistik och ledning. Fortsättningsvis var författarna även måna 
om att ämnet skulle avspegla samhället vilket de anser utifrån den utförda litteraturstudien. 
Tillsammans inledes en diskussion mellan författarna och fallföretaget för hur denna studie 
skulle kunna hjälpa både företaget och samtidigt bidra med ny forskning inom ämnet.   

3.6.1 Intervjuer  
För att få en djupgående förståelse för hur returflödet ser ut hos fallföretaget hölls intervjuer 
med avdelningschefen. Denna person är väl insatt i samtliga moment inom returavdelningen 
vilket gjorde det möjligt att djupgående information kunde insamlas. Patel och Davidsson 
(2011) beskriver att egenskaper hos ett objekt kan upptäckas genom en kvalitativ intervju. 
Därav är strukturen för denna studie en kvalitativ intervju för att upptäcka egenskaper hos 
returflödet. Kännetecknande för den här struktur är att intervjupersonen får stort 
svarsutrymme för att besvara frågan, vilket beskrivs av Patel och Davidson (2011) som en 
intervju med låg grad av strukturering. Intervjun hölls med avdelningschefen för 
returhanteringen eftersom författarnas kunskap inom ämnet enbart utgår från 
litteratursökningen och empiriinsamlingen, från fallföretaget ansågs intervjun som ett 
komplement för att utöka förståelsen för de aktiviteter som ingår i returflödet. Av denna 
anledning ville författarna ge möjligheten att avdelningschefen fick stort svarsutrymme.   
  
Graden av standardisering, det vill säga frågornas utformning och i vilken ordning de ställs är 
något som inte är helt fastställt när det gäller kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson, 2011). 
Forskaren kan välja att beröra vissa teman istället för att utforma frågor på förhand. Strukturen 
på en kvalitativ intervjun kan likställas med ett samtal där både forskaren och intervjupersonen 
är medskapare (Patel & Davidson, 2011). Intervjun innehöll både förberedda frågor av 
författarna men som beskrivits ovan kan frågor även formulerades även frågor av författarna 
under intervjun (se bilaga 1). Samtidigt belyste även avdelningschefen viktiga ämnen som gav 
författarna en djupare förståelse inom ämnet. 

3.6.2 Observationer 
Information som ges vid en observation är ofta användbar när en fallstudie utförs, exempelvis 
när det handlar om ny teknik eller förståelse kring hur teknologin fungerar (Yin, 2007). 
Eftersom denna studie är av induktiv karaktär utgick författarna från den insamlade teorin för 
att kunna samla relevant information angående fallföretagets returflöde.   
 
I en diskussion tillsammans med fallföretaget ansågs det nödvändigt att författarna skapade en 
grundläggande förståelse för returflödets aktiviteter. Detta gjordes genom att författarna själva 
fick en upplärning om de processer som returavdelningen består av. Patel och Davidson (2011) 
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beskriver denna metod som en deltagande observation, där observatören är aktiv i processen. 
En medarbetare hos fallföretaget visade hur arbetet gick till för att sedan låta författarna själva 
utföra arbetet. På detta vis introducerades författarna för fallföretagets returflöde. Med denna 
metod möjliggjordes att författarna lättare kunde se de aktiviteter som var nödvändiga för 
returflödet samt identifiera svårigheter som fanns i returflödet. I samband med observationen 
fick författarna stort utrymme att ställa frågor för att fördjupa sig i processen. Samtalen med 
medarbetarna var värdefulla för att förstå varför processen såg ut på ett visst sätt och författarna 
fick en tydligare bild över de aktiviteter i processen som var mer betydelsefulla än andra. 
 
Utefter den första observationen fattades beslut om att två ytterligare observationstillfällen 
skulle vara nödvändigt för att samla in data. Det formades en andra observation med syftet att 
komplettera de kunskapsluckor som fanns hos författarna. Det beslutades att observationen 
skulle inledas som en deltagande observation men för att författarna skulle kunna fördjupa sig 
i vissa detaljer krävdes det även en ostrukturerad observation. Patel och Davidson (2011) 
beskriver att en ostrukturerad observation många gånger används i ett utforskande syfte, 
eftersom författarna ofta kommit längre i sin forskningsprocess, både empiriskt och teoretiskt. 
Detta avspeglade sig i studien, författarna utnyttja kunskapen de samlat under litteraturstudien 
och första observationstillfället för att utifrån dessa planera vad och vem som skulle observeras 
i det nästkommande observationstillfället. Att kombinera dessa två typer möjliggjorde att en 
helhetsförståelse för returflödet uppnåddes. Det tredje observationstillfället genomfördes med 
en ostrukturerad observation. Där observatörerna självgående kompletterade processens 
aktiviteter utifrån det som fattades från de två tidigare observationerna.  
 
Under samtliga observationer sammanställdes information löpande. Alla aktiviteter som 
utfördes antecknades med information som varför de utfördes, vilka det är som utför arbetet 
och hur lång tid det tog. Returflödet ritades upp av författarna för att enklare kunna förmedla 
dess uppbyggnad på ett visuellt sätt. Patel och Davidson (2011) beskriver att noteringar ofta 
sker i samband med en ostrukturerad observation för att säkra den samlade informationen.  
 

Tabell 3 - Genomförda intervjuer och observationer 
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3.7 Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13 visar hur studien genomgående har utfört en kontinuerlig analys av insamlade data. 
Detta har först skett genom att jämföra och analysera sekundärdata, vilket i denna studie bestod 
av en litteraturstudie. Med syfte och frågeställningarna i åtanke valdes lämpliga teorier ut samt 
de avsnitt inom dessa teorier som tillsammans kompletterade varandra för att bilda ett 
analytiskt ramverk. Därefter genomfördes fallstudien där primärdata samlades in, dessa 
utfördes genom observationer och en intervju. De två insamlingsmetoderna sammanställdes 
och jämfördes sinsemellan för att sedan landa i den empiri som presenterats i studien. För att 
besvara syftet har primärdata och sekundärdata jämförts och analyserats i en hierarkisk 
ordning av frågeställningarna för att slutligen presentera resultatet. Yin (2007) beskriver denna 
metod som mönsterpassning vilket syftar till att studiens resultat stärks genom att empiri och 
teori överensstämmer. För att säkerställa att den erhållna empirin stämmer överens med 
teorin, har det teoretiska ramverket kompletterats kontinuerligt för att leverera större 
resultatsäkerhet. 

3.8 Trovärdighet 
Trovärdigheten i den här studien kommer att baseras utifrån de fyra kriterier som Yin (2007) 
beskriver. Kriterierna är följande: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 
reliabilitet (Yin, 2007). 

3.8.1 Begreppsvaliditet 
Första kriteriet syftar till om måttet på utformningen av studiens syfte överensstämmer med 
den insamlade data (Patel & Davidson, 2011; Yin, 2007). För att uppfylla det här kravet har 
författarna använt sig av flertalet databaser, Proquest, Science Direct och Taylor and Francis 
för att jämföra resultat utifrån dessa för att kunna stärka trovärdigheten i data. Vidare använder 

Figur 13 - Studiens dataanalys 
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författarna enbart publikationer som har blivit granskade av lektorer som kan avgöra ett ämnes 
relevans och att den är korrekt, vilket peer-reviewed publikation är. 

3.8.2 Intern validitet 
Genom att undersöka det som avses att undersökas skapas god validitet (Patel & Davidson, 
2011). I en kvalitativ studie är det svårt att hitta entydiga regler, kriterier och procedurer 
eftersom att det studerade området i sig är unikt. Vidare menar Patel och Davisdon (2011) för 
att kunna skapa en god validitet är en viktig faktor i den kvalitativ studien att beskriva en 
detaljerad forskningsprocess för att kunna förstå studiens resultat. Studiens forskningsprocess 
beskrivs därför noggrant genom hela metodkapitlet i studien. Vid datainsamlingen skapas god 
validitet genom att författarna lyckas återge underlag som anses vara trovärdiga (Patel & 
Davidson, 2011). I denna studie har detta skett genom att kombinera intervjuer med 
observationer för att bekräfta processens aktiviteter och syftet med dessa.  

3.8.3 Extern validitet 
Det tredje kriteriet handlar om generaliserbarhet kring studiens resultat. Yin (2007) menar att 
fallstudier byggs på analytiska generaliseringar. Strävan är att generalisera resultatet eller en 
viss del av resultatet till en mer generell teori. För att detta ska kunna ske krävs att en teori 
prövas på resultatet (Yin, 2007). Resultatet från studien kan användas för liknande företag som 
det fallföretaget studien utgått ifrån. I denna studien är den externa validiteten låg för att 
studien är en enfallsstudie.   
 
Analytisk generalisering särskiljer sig från statistisk generalisering på så vis att det inte kommer 
till en slutsats mellan data och den valda populationen (Yin, 2012). Istället är målet att vidga 
och generalisera teorier, genom att analytisk generalisering vill jämföra studiens resultat till en 
tidigare teori (Yin, 2012). I denna studie har den analytiska generaliseringen stärkts genom att 
teorier inom ämnet RM och RL kombinerats med lean med syftet att utveckla dessa ytterligare. 

3.8.4 Reliabilitet 
Det avslutande kriteriet handlar om i vilket grad samma resultat kan påvisas vid upprepning 
utav studiens utförande (Yin, 2007). Genomgående i studien har författarna dokumenterat 
tillvägagångsätt och metoder vilket ger en förutsättning att kunna genomföra studien 
upprepande gånger. Genom det här stärks studiens tillförlitlighet. Under observationen 
genomfördes två utav dem med olika medarbetare för att observera returflödet separat och 
skapa en egen uppfattning. Det utfördes sedan ytterligare en observation utan medarbetare, där 
författarna tillsammans observerade vissa procedurer mer ingående. Detta kan urskiljas som 
en form utav triangulering. Skärvad och Lundahl (2016) menar att genom att använda sig 
utifrån olika perspektiv och datakällor stärks tolkningen av den insamlade data.   
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4 Empiri  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Nätbutiken Babyshop.se grundades år 2006 i Sverige och är idag det ledande företaget i Europa 
för barnmode med exklusiva varumärken. Babyshops mål är att “inspirera genom att erbjuda 
en förstklassig shoppingupplevelse och den bästa kundservicen med en mix av välkända, 
lokala och internationella designade kvalitetsmärken.” Babyshop säljer sina produkter både 
via e-handel och fysiska butiker. I Norge finns det elva fysiska butiker och i Sverige finns en 
butik lokaliserad i Stockholm. Babyshop Group har totalt ca 300 anställda och har en 
omsättning på 1,2 miljarder SEK (C, Staf, Personlig kommunikation, 6 April, 2019). I Jönköping 
finns Babyshops automatiska lager, där de flesta produkter skickas ut till kunder runt om i 
världen. Det är även i Jönköping som avdelningen för returhantering finns. Babyshop har under 
de senaste åren lagt kraft på att förbättra sin kundservice och logistik, därav har företaget bland 
annat byggt ut lagret i Jönköping från 21 000 till 45 000 kvadratmeter, för att skapa långsiktig 
tillväxt och lönsamhet.  
 
Verksamhetsåret på företaget har sin högsäsongsstart runt Black Friday och fortlöper till slutet 
av januari. Babyshop är idag ett snabbt växande företag som har blivit en koncern, Babyshop 
Group (Karlsson, 2018). I denna tillhör Babyshop.com, Lekmer.se, Alexandalexa.com och 
Oiidesign.se. Babyshop riktar sig till föräldrar med barn upp till tio års ålder. I sortimentet finns 
allt ifrån kläder och skor till barnvagnar, leksaker och barninredning. Under försäljningsåret 
förändras sortimentet med de olika säsongerna som sker fyra gånger per år.  

4.2 Returhanteringens operativa processer 
Returhanteringen hos babyshop hanterar i snitt 400 retursedlar om dagen vilket motsvarar 
omkring 1000 stycken artiklar. Returhantering har växt till att bli en betydande funktion hos 
Babyshop vilket kräver strukturella rutiner för att klara av den volym som inkommer. Genom 
att godkänna samtliga returer oavsett returneringens orsak sätter Babyshop sina kunder i 
fokus. Detta förhållningssätt bidrar till att kunderna är nöjda samt att lojaliteten ökar. Företaget 
prioriterar även snabba återbetalningar vid returer. 
 
I Figur 14 visas en övergripande bild på hur företagets returflöde ser ut som även förklaras mer 
detaljerat nedan.  
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4.2.1 Inkommande returer 
Vid varje köp hos Babyshop bifogas en retursedel för de kunder som väljer att returnera köpet. 
Denna retursedel måste kunden fylla i samband med att artikeln skickas tillbaka till företaget. 
Det som förväntas fyllas i utav kunden är dels vilka artiklar som skickas tillbaka från det som 
kunden tidigare köpt, med detaljer som artikelnummer, artikelnamn samt storlek. Kunden ska 
även ange orsaken till varför returen äger rum, exempelvis om produkten inte passade, om det 
var fel storlek, ifall produkten var trasig eller att den inte uppfyllde förväntningen (se bilaga 2). 
Kunden lämnar paketet hos ett postombud som vidare lämnar paketet till en speditör, som 
sedan transporterar det till Babyshop. Olika speditörer används beroende på vart kunden 
skickar dem ifrån. Är returen från England levereras returen utav UPS medan om returen är 
inom Sverige lämnar Postnord returen hos Babyshop. Speditören lämnar returerna i burar på 
företaget som är blandade med olika varumärken, förutom Alexandalexa som är separata. 
Anledningen till att Alexandalexa inkommer till Babyshop separata är på grund av att 
mellanlandningar sker i England. Fortsättningsvis ställs burarna först på en inlagringsyta i 
väntan på att bli hanterade i nästa steg.  

4.2.2 Kvalitetssäkring 
Arbetet på returavdelningen börjar med att medarbetarna först hämtar paketen, dessa väljs ut 
efter först in först ut regeln (FIFU) för att hantera returerna i den ordning som de ankom till 
företaget. Vidare inspekteras returens kvalitét för att avgöra returens fortsatta väg genom 
returhanteringen samt för att det ska kunna dokumenteras i nästa steg. När kvalitéten är 
fastställd ompackas returen, för att sedan placera returen tillsammans med retursedeln i ett 
fack på en vagn (se bilaga 3). Det manuella arbetet fortlöper tills alla fack på vagnen är fyllda, 
nästa aktivitet i returhanteringsprocessen kan påbörjas. Arbetet som utförs i både 
kvalitetssäkringen och dokumenteringen utförs utav en och samma medarbetare.  

4.2.3 Dokumentering 
I detta steg börjar medarbetarna med de returer som placerats i vagnen. Med hjälp utav 
informationen som återfinns på retursedel och den returnerade produkten kan returen 
registreras i systemet. Medarbetarna gör en försäkran om att kunden skickat tillbaka den 
produkt som är dokumenterad på retursedeln, med rätt storlek, färg, artikelnummer och antal. 
Den information som registreras i systemet är följande faktorer: val av produkter som ska 
returneras inom order, orsak till att kunder returnerar, slutstation, återbetalning.  
 
”Information kring returerna registreras för att kunna ta fram data och hitta grundorsaker 
till varför returer sker” (C, Staf, Personlig kommunikation, 6 April, 2019) 
 
Efter registreringen förflyttas returen från vagnen och sorteras för vidare behandling beroende 
på vilken slutstation som är tänkt för returen. Däremot sker denna sortering vid ett senare 
tillfälle i hanteringen. Det finns fem olika alternativa slutstationer, Autostore (AS) där returerna 
hamnar för återförsäljning, utanför gods (UG) vilket innefattar de returerna som är för stora att 
lagras in i AS och ställs på ställage. Nästa slutstation är Charity där returerna skänks bort. 
Vidare är en fjärde slutstation Sellpy, där returerna säljs till ett billigare pris via ett externt 
företag och i Staffstore säljs produkterna till ett billigare pris till personal. Oftast räcker det med 
en visuell kontroll av returerna eftersom de flesta produkter är kläder. För exempelvis 
barnvagnar och bilstolar krävs det ytterligare kontroll av returens ingående delar för att 
försäkra att kvalitéten är intakt. 

4.2.4 Slutstation 
Detta steg tar olika riktningar beroende på i vilken slutstation returen ska placeras i (Figur 15). 
Om returen ska inlagras i AS är nästa steg att koppla returerna med AS system. Detta utförs 
genom ett förberedande steg utav medarbetaren, där returens artikelnummer scannas för att 
sedan få en placering på den vagn vilket använts under kvalitetssäkringen. Vagnen med de 
inskannade returerna placeras sedan i kö för att vänta på inlagring i AS (se bilaga 4). 
Inlagringen sker genom att medarbetaren skriver in vagnens nummer som ska hanteras i AS 
systemet, därefter väljer AS i vilken ordning och i vilken låda som returerna ska inlagras i. Det 
förberedande steget som gjordes tidigare som innefattade att skanna returen, blir här 
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nödvändigt i och med att systemet förberetts genom att lämpliga lådor med samma 
artikelnummer som de returer som ska lagras in är framskickade.  
 
Under Peaksäsongen ökar Babyshops försäljning vilket leder till att antalet returer också ökar. 
För att klara av den mängden returer frångår företaget från den rutin som beskrivits ovan för 
att implementera ett alternativt arbetssätt som möjliggör att klara av de returer som inkommer 
(se Figur 16). Det förändrade arbetssättet innefattar att inskanningen som bidrar till att 
slutstationen tar längre tid utesluts. Detta medför att tomma lådor skickas till inlagringen 
istället för anpassade lådor med samma artikelnummer. Babyshops lösning på detta är att dela 
upp lådor i halvor, fjärdedelar och åttondelar för att optimera lådorna.  Resultatet av detta är 
att AS fyllningsgrad påverkas negativt för att tomma lådor används istället för att fylla på 
befintliga.  
 
”AS blir fullt ganska ofta, då lådorna tar slut. Detta sker ofta vid kampanjer” (C, Staf, 
Personlig kommunikation, 6 April, 2019) 
 
De resterande slutstationerna har snarlika processer för hur de sköts efter bearbetningen. 
Returer som ska till UG placeras på en pall närliggande arbetsstationen efter bearbetningen för 
att sedan transporteras manuellt bort till ställagen med hjälp av en handtruck där de lagras. 
Denna transport bör ske omgående efter att returerna har registrerats, detta för att returerna 
enligt systemet finns tillgängliga att återförsäljas. Dessa returer ligger i väntan tills 
medarbetarna väljer att gå ut med dessa returer. För de returer som ska till Charity, Sellpy och 
Staffstore placeras också på närliggande pallar där de sorteras efter respektive kategori. När 
pallarna sedan är fulla baserad på vilken volym som är tillåten på pallen transporteras dessa 
bort.  

Figur 15 - Standardrutiner 

Figur 16 - Alternativa rutiner 
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4.3 Icke värdeskapande aktiviteter i returflödet 
Tabell 4 visar de slöserier som identifierats under observationen i varje aktivitet i Babyshops 
returflöde. Nedan kommer dessa förklaras mer ingående. 

Tabell 4 - Funna slöserier i den operativa processen 

  

4.3.1 Slöseri i kvalitetssäkring  
Under kvalitetssäkringen observerades det att returerna stod stilla en större del av denna 
process. Efter att returerna blivit ompackade placerades de i en vagn som ska fyllas med 30 
returer, detta innebär att väntetiden blir lång innan de ska hanteras för nästa process.  

4.3.2 Slöseri i dokumentering  
Första slöseriet handlade till stor del om tidseffektivitet, för att dels onödiga överarbeten kunde 
utföras men även onödiga arbetsmoment. Dokumenteringen hade en tendens att ta längre tid 
än förväntat och det beror på två huvudsakliga anledningar. Den första orsakas av hur väl 
kunden fyller i retursedeln. Om kunden skriver i den fullständigt och korrekt går 
dokumenteringen smidigt. Om detta inte är fallet måste medarbetaren utföra en ordersökning 
för att få fram rätt informationen angående returen, samt att detta ska stämma överens med 
retursedeln. Ytterligare ett slöseri är att säkerställningen av innehållet i en retur samt 
informationen på retursedeln stämmer överens inte sker innan dokumenteringen. Därför krävs 
det att både retursedeln och returen är tillgänglig för medarbetaren i denna process. Efter att 
dokumenteringen avslutats hamnar returen i väntan för att komma vidare till slutstationen. 
Dessa problem påpekades av medarbetarna men kunde också uppmärksammas av författarna 
under observationen. 

4.3.3 Slöseri i slutstation 
Under samtliga observationstillfällen bildades det lång kö för att returerna skulle bli inlagrade 
i AS (Autostore) för att kunna återförsäljas. Det fanns flera anledningar till detta, dels för att 
Babyshop befann sig under högsäsong vilket medför att arbetssättet ändras för att klara av 
större volymer. Även fast det går snabbare för medarbetarna att bearbeta returerna får det en 
konsekvens att returerna ändå får vänta innan inlagringen. Vid det tredje observationstillfället 
berodde detta på att AS hade ett tekniskt fel. Avdelningschefen poängterade att AS även brukar 
bli fullt, vilket orsakar att returerna får vänta på att inlagras. Generellt räknar avdelningschefen 
att inlagring ska ske inom 24 timmar, efter det att returen inkommit till returavdelningen. 
Denna process är inte alltid prioriterad, avdelningschefen poängterar att medarbetarna ibland 
påbörjar kvalitetssäkring och dokumentering för att kunna återbetala kunderna snabbare. 
Resurser placeras därför efter vilket behov som finns.  
 
De returer som ska vidare till återvinning och andrahandsförsäljning kan klassas som onödiga 
arbetsmoment i den bemärkelsen att resurser spenderas för sådana aktiviteter som inte bidrar 
med något värdeskapande för företaget.
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5 Analys 

5.1 Hur ser returhanteringsprocessen ut för produkter med kort 
livscykel?  

 

Figur 17 - Integrerad returflöde mellan RL och RM 

 

Figur 18 - En tolkad bild över Babyshops returflöde 

 
Figurerna ovan (se Figur 17 och Figur 18) visar att det finns skillnader för hur ett returflöde för 
produkter med kortlivscykel kan utformas. I det teoretiska ramverket (Figur 17) är gatekeeping 
en nyckelfunktion för att få ett effektivt returflöde för produkter med kort livscykel. Jos och Ton 
(2012) skriver att relevansen av ett effektivt returflöde har ökat på grund av att allt fler 
produkter har kortare livscykler vilket även intygas av Aydin och Berna (2016). Det här är 
möjligt eftersom gatekeeping syftar till att returerna ska godkännas innan de accepteras i 
returflödet. På detta sätt förbereds returprocessen med vilka returer som inkommer i 
returflödet, och kan därmed anpassa returflödet på förhand genom att en webbaserad 
returförfrågan skickas (Hjort, 2013; Rogers et al., 2002). Effekten av detta är att en sortering 
kan ske tidigt i returflödet och detta argumenterar även Hjort (2013) för bidrar till en större 
värdeskapande aktiviteter och kundnöjdhet. Babyshop godkänner alla returer som inkommer i 
returflödet, vilket leder till att de inte har en funktion som kan liknas med det syfte av 
gatekeeping som Rogers et al. (2002) beskriver. Babyshop har inte en webbaserad 
returförfrågan vilket medför att retursedeln med information angående kvalitéten på 
produkten färdas tillsammans med produkten. Det här bidrar till att returflödet hos Babyshop 
tar längre tid jämfört med det analytiska ramverket vilket kan få en negativ effekt just för 
produkter med kort livscykel. Ytterligare ett syfte med gatekeeping är att planera den fortsatta 
vägen igenom returflödet efter att kvalitéten är bedömd (Rogers et al., 2002). Detta kan 
jämföras med kvalitetssäkringen hos Babyshop. 
 
I kvalitetssäkringen säkerställs vanligtvis kvalitéten med en visuell granskning. King et al. 
(2006) argumenterar för att detta är tillräckligt för att upptäcka skador och eftersom Babyshop 
mestadels säljer kläder är det inte heller relevant att utföra mer omfattande kvalitetskontroller. 
Däremot för bilstolar och barnvagnar som företaget säljer kan en utförligare kontroll krävas av 
produktens ingående delar. Att en utförligare kontroll kan krävas på vissa returer är något som 
bekräftas av Fleischmann et al. (2000). Vidare sker ingen sortering efter inspektionen i 
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Babyshops returflöde utan det tas enbart ett beslut om hur returen ska hanteras vidare i 
returflödet. Zikopoulus och Tagaras (2008) beskriver vikten av att en noggrann inspektion följt 
av en sortering hjälper returflödet. Mer praktiskt innebär det här att de returer som direkt kan 
återinföras i lager jämfört med de returer vilket kräver en mer omfattande inspektion kan 
särskiljas i ett tidigare skede.  
 
Babyshops tredje steg, dokumentering innefattar att registrera returen i systemet, denna del 
får lite stöd från det teoretiska ramverket, det beskrivs enbart i litteraturen som ett 
återbetalningssteg. En möjlig förklaring till att det finns lite teori kring detta ämnet kan vara 
att det är mer vanligt med att en webbaserade returförfrågan skickas till företaget. Detta medför 
att returen finns registrerad hos företaget på förhand. I Babyshops fall har de inte en 
webbaserad returförfrågan vilket medför att registrering av returerna tillkommer som ett 
administrativt arbete. Därför blir denna aktivitet något tidskrävande hos Babyshop. I detta steg 
särskiljer sig en retur vilket ska inlagras och senare återförsäljning jämfört med de returer vilket 
har en skada eller liknande. Det krävs att ytterligare noteringar utförs av medarbetarna för att 
kunna ge återkoppling till företagen som tillverkar produkterna. I dagsläget används dock inga 
av dessa noteringar, men tanken är att dessa ska hjälpa till att förbättra kvalitéten på 
produkterna för att minska returer.  
 
Pokharel och Mutha (2008) benämner distribution som att förflytta produkten fysiskt till dess 
planerade plats. Det här kan liknas med Babyshops slutgiltiga aktivitet i slutstation där 
produkterna placeras ut antingen på lager, för andrahandsförsäljning eller kassation. 
 
I teorin beskriver Vahabzadeh och Yusuff (2015) att huvudfokuset på returflödet är att 
återhämta värdet på de inkommande returerna. Detta fokus kan bidra till att produkter med 
kort livscykel gynnas eftersom blir returflödet mer effektivt. Utifrån den kunskap författarna 
samlat från teorin kan de se att Babyshop inte har ett prioriterat arbete för att effektivisera 
returflödet då de mestadels arbetar med produkter med kort livscykel.   

5.2 Vilka utmaningar finns det i returhantering? 
Under datainsamlingen insåg författarna att vissa utav utmaningar var mer omfattande än 
andra, samt att dessa uppkom i flera utav aktiviteterna. Därav har författarna valt att lägga mest 
fokus på dessa, det finns en större relevans för att diskutera dessa ytterligare. Utmaningarna 
författarna valt att lyfta fram är sortering, prioritering och väntan. Ett avslutande stycke 
kommer även att innehålla de mindre existerande utmaningar på företaget. 

5.2.1 Sortering/prioritering 
En av de utmaningar Babyshop har i sin process är att det inte finns tillräckligt med 
sorteringstillfällen vilket möjliggör en effektivare hantering av de returnerade produkterna. En 
noggrannare inspektion och sortering är något Zikopoulus och Tagaras (2008) beskriver kan 
effektivisera returhanteringen, detta genom att särskilja de returer vilket direkt kan återinföras 
i lager jämfört med de returer där en mer omfattande inspektion krävs. Ytterligare en 
problematik kring det här är att Babyshops produkter mestadels har en kort produktlivscykel. 
Calatone et al. (2010) diskuterar att den tid en retur spenderar i returflödet och tills dess att 
den intar marknaden igen har en avgörande faktor för produkter med kortlivscykel. Blackburn 
et al. (2004) intygar att returerna förlorar sitt värde desto längre tid de spenderar i returflödet. 
I Babyshops insamlingssteg sker en sortering i form av att medarbetarna hanterar returerna 
efter ankomstdag, FIFU. Däremot sker ingen prioritering mellan returerna, det vill säga att 
ingen hänsyn tas om returen ska återförsäljas eller återvinnas. Returvarorna hanteras på ett 
likadant sätt med samma prioritet, vilket medför att vissa av produkterna spenderar längre tid 
än nödvändigt i returflödet.   
 
Ohno (1988) och Naim et al. (1999) poängterar vikten av att standardisera ett flöde för att 
eliminera slöserier i form av icke värdeskapande aktiviteter. Morash (2001) menar också på att 
flöden som har ett fokus på lean kan medföra att slöserierna elimineras. Genom att inte 
prioritera de returer som ska återförsäljas skapas det slöseri i form av ökad väntan mellan olika 
aktiviteter, detta var något som blev tydligt under observationstillfällena. Vidare observerades 
även slöserier, som överarbete och onödiga arbetsmoment under dokumenteringen som kunde 
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bli tidskrävande vilket inte medförde något värdeskapande i sig till kunden. Även onödiga 
transporter inom företaget gjordes genom att returen transporterades mellan de olika vagnarna 
flertalet gånger för att utföra en korrekt dokumentering. 
 
Ytterligare en utmaning Babyshop står inför i nuläget är att de inte har den teknik vilket Hjort 
(2013) benämner som en webbaserad returförfrågan. Det gör att det inte är möjligt för 
Babyshop att planera returens väg genom returflödet och inte heller kunna planera vilka 
kvantiteter som förväntas inkomma. Planeringen av returen kan först ske under 
kvalitetssäkringen. Den här utmaningen gör det inte möjligt för den tidiga sorteringen vilket 
Rogers et al., (2002) diskuterar och returer förlorar därmed värde desto längre tid de befinner 
sig i returflödet (Blackburn et al., 2004) (se Figur 3). 

5.2.2 Väntan/ineffektivt utformning av returflödet 
Under både observationerna och samtal med medarbetarna fastställdes det att Babyshops 
upplägg de vanligtvis arbetar utefter inte fungerar under företagets högsäsong. De frångår deras 
ordinarie arbetsrutiner för att anpassa och effektivisera returflödet vilket bidrar till att 
mängden hanterade returer ökar. Både under samtal och under observationerna noterades 
negativa följder med denna metod. Det positiva med denna ändring är att det går snabbare att 
hantera returen men den negativa påföljden blir att inlagringen i AS inte klarar av att inlagras 
i samma takt, vilket medför en flaskhals. Pyung-Hoi et al., (2007) menar att det här är ett tecken 
på att en obalans finns i returflödet. Flaskhalsen medför att en kö uppstår och skapar därmed 
ett slöseri vilket kan likställas med det Liker (2009) benämner som slöseriet väntan. Väntan 
uppkommer genom att inga arbetsmoment utförs på grund av brist på material, personal eller 
information. Det här kan likställas med Babyshops returflöde där de bildas kö till AS både för 
att de blir större batch-storlekar samt att personal prioriteras till andra aktiviteter inom 
returflödet. Konsekvenser av det här kan vara att produkter med kort livscykel kan påverkas 
negativt när väntetiden ökar för returerna. Ohno (1988) beskriver att standarder som inte är 
rationaliserade ger upphov till slöserier.   

5.2.3 Övriga utmaningar 
Retursedeln för med sig en utmaning genom att den inte alltid blir korrekt ifylld av kunden. 
Detta orsakar att medarbetarna måste utföra ytterligare arbetssysslor för att registrera 
returerna korrekt. Det här kan liknas vad Liker (2009) beskriver som överarbete på grund av 
att ytterligare resurser krävs för att åtgärda ett problem. Däremot beskriver English (2005) att 
det i vissa sammanhang krävs icke värdeskapande aktiviteter därför att de har en betydande 
funktion. I Babyshops fall är dokumentationen det steg där återbetalningen till kunden sker 
vilket önskas ske tidigt utifrån kundens perspektiv, detta är något som Babyshop prioriterar. 
Retursedeln finns i fysisk form vilket medför att det idag är en längre process, i och med att 
Babyshop har ett manuellt administrativt arbete. Hjort (2013) skriver att detta är bland de 
vanligaste lösningarna inom returflöden för att skapa en bro mellan kunden och företaget för 
att förmedla den information som företaget behöver. En bidragande faktor till att det är en 
längre process idag är att det inte sker någon prioritering av returerna beroende på vilken 
slutstation de ska placeras i. Aktiviteten är mer tidskrävande och returerna blir negativt 
påverkade eftersom de mestadels har en kort produktlivscykel. Däremot vad som kan göra 
denna process mindre effektiv är att det inte sker någon prioritering innan dokumenteringen, 
detta får en effekt av att vare sig returerna är värdeskapande eller inte sker ingen prioritering 
av de värdeskapande returerna. Gingerich (2015) betonar vikten av en systematisk arbeta för 
att identifiera slöserier inom exempelvis processer.   
 
Placering av de returer som ska till slutstationen UG sker manuellt med hjälp av en handtruck. 
När dessa returer är färdighanterade i dokumenteringen blir de automatiskt inregistrerade på 
lagret vilket gör att en förflyttning av dessa returer krävs inom kort för att dessa skall finnas 
tillgängliga för plock ute på lagret. Liker (2009) menar att förflyttningar mellan olika processer 
kan ske på ett ineffektivt sätt. Detta kan jämföras med den transport som sker mellan 
returhanteringen och lagret på företaget. Genom att det är en tidskrävande aktivitet för att 
förflyttningen sker manuellt med handtruck samt ställer krav på medarbetarna att det ska 
utföras omgående efter returen har registrerats.  
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Vidare ställdes returerna som var redo för inlagring inte i en tydlig ordning FIFU, vilket får en 
följd av att returer inte inlagras i rätt ordning.  
 
Tabell 4 visar integrationen mellan lean och Babyshops returhanteringsprocess, hur dessa 
samverkar för att eliminera slöserier som uppkommer i en returhanteringen. Genom att 
exempelvis eliminera väntan, överarbete och defekter kan detta medföra att en effektivare 
returhantering uppdagas.  

5.3  Hur kan processen effektiviseras? 
För att jämföra med Babyshops returflöde kan de utmaningar som nämndes i frågeställning två 
hjälpa till för att effektivisera returflödet. I det här kapitlet kommer författarna gå in ännu 
djupare och hitta effektiviseringsmöjligheter för produkter med kort livscykel.  Pacheco et al. 
(2017) nämner att RL huvudsyfte är att optimera eftermarknadsaktiviteterna, detta kan liknas 
med det analytiska ramverket (se Figur 11) författarna har utformat utifrån RM, RL och lean för 
att effektivisera Babyshops returflöde se Figur 19. 
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Figur 19 är ett framtaget förslag på hur Babyshops returflöde kan förbättras baserat på teorier 
utifrån RM, RL och lean. Funktionen av RM och RL har varit att skapa ett flöde som tar hänsyn 
till de kärndelar i båda teorierna. Leans funktion i returflödet är att hjälpa till att eliminera de 
fyra slöserier som kan uppstå. Därav har returflödets utformning även skett med fokus att skapa 
värdeskapande processer ur ett lean perspektiv. 
 
Babyshops nuvarande returhanteringsprocess utgår från två typer av standarder som 
innehåller olika rutiner. Deras ”standardflöde” används större delen utav året, med undantag 
under företagets högsäsong när volymerna ökar drastiskt. Högsäsongen leder till att Babyshop 
byter till ett alternativt hanteringssätt inom returflöde som anpassas för att klara av en större 
volym. Detta påvisar att Babyshops returhanteringsprocess inte klarar av de ökade volymer som 
företaget utsätts för under deras högsäsong. Ohno (1988) beskriver hur en process kan medföra 
olika typer av slöserier om ingen standardisering eller rationalisering finns på processen. Med 
en standard måste tydlighet kring instruktioner finnas för hur arbetet skall utföras samt vad 
som förväntas utav medarbetarna (Liker, 2009). Det ramverk som visas ovan (Figur 19) visar 
hur returflödet kan se annorlunda ut för Babyshop för att maximera det operativa returflödet 
och se denna som en standard.   
 
I dagsläget är Babyshop fast vid sin integrerade retur- och informationsflöde vilket gör att 
anpassning kring detta krävs i effektiviseringsförslagen. En möjlighet som teorin argumenterar 
för är placeringen av en tidig sortering, vilket kan leda till ett effektiviserat returflöde (Rogers 
et al., 2002; Hjort 2013). I Babyshops fall är det möjlig att placera gatekeeping tidigt i 
returflödet men med ett syfte att sortera returerna utifrån vilka returer som genererar mest 
värde (se Figur 19). Det här innebär att de returer som ska inlagras för återförsäljning kommer 
att prioriteras först medan de returer som ska återvinnas eller föras vidare till 
andrahandsförsäljning hanteras efteråt. Överlag är Babyshops returer endast i behov av en 
visuell kvalitetssäkring för att sedan sorteras vidare. Returer som kräver en mer omfattande 
kvalitetssäkring kan vara barnbilstolar eller barnvagnar. Att vissa returer är i behov av en mer 
utförlig kvalitetssäkring, detta är något som argumenteras både för och emot i teorin utav King 
et al. (2006) och Fleischmann et al. (2000). 
 
Vasiliu och Dobrea (2012) poängterar vikten av att eliminera slöseri av olika former genom att 
de inte leder till värdeskapande aktiviteter. Detta är även en nödvändighet på grund av att 
Babyshops sortiment mestadels består av produkter med kort livscykel. I och med att dessa 
produkter förflyttar sig snabbt genom de fyra olika faserna i produktlivscykeln, förlorar de 
värde när returflödet har en lång genomloppstid (Blackburn et al., 2004; Narasimha och Rahul, 
2007; Routroy och Shankar, 2014). Det blir därför viktigt att eliminera slöseriet, väntan och 
skapa ett kontinuerligt flöde istället. Under empirin beskrevs det att en medarbetare utför både 
kvalitetssäkring och dokumentering. Detta upplägg genererade att returflödet innehöll många 
tillfällen där produkterna enbart står stilla i returflödet. Returerna behöver vara tillgängliga för 
försäljning genom att de har en kort produktlivscykel är ytterligare en förbättring inom 
returflödet att stationerna istället har en struktur där returerna förflyttar sig mellan samtliga 
aktiviteter.  Det här innebär att en medarbetare hanterar en aktivitet inom returflödet för att 
sedan skicka returen vidare till nästa station som sköts av en annan medarbetare. Detta ska 
förhoppningsvis få en effekt att returerna snabbare inlagras för de värdeskapande returerna 
och minimering av slöserier. 
 
En långsiktig investering för Babyshop skulle vara att implementera en webbaserad 
returförfrågan. Detta skulle kunna medföra stora skillnader i jämförelse med hur företagets 
returflöde ser ut i nuläget. Hjort (2013) argumenterar för hur en webbaserad returförfrågan 
skulle kunna effektivisera returhanteringen. En optimal returhantering för Babyshop vore att 
investera i en webbaserad returförfrågan genom att företagets produkter delvis säljs via e-
handeln. Detta skulle medföra att gatekeeping enligt Rogers et al. (2002) där huvudsyftet är att 
godkänna returerna in i returflödet. Det skulle även få en effekt av eliminering av slöserier som 
kan uppstå i exempelvis dokumenteringen, som i dagsläget tenderar att ta längre tid än 
nödvändigt (C, Staf, Personlig kommunikation, 6 April, 2019). 
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6 Slutsats 

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Analytiska ramverket 
För att en förbättring ska vara möjlig hos fallföretaget ser författarna flera fördelarna med att 
en integrerad modell som tar hänsyn till RM, RL och lean. Det står klart under datainsamlingen 
att både RM och RL fungerar mer som riktlinjer för hur ett returflöde bör se ut, men det saknas 
faktiska verktyg för hur detta praktiskt ska gå till. Det är här lean har en avgörande roll. Al 
Manei et al., (2017) beskriver att flera strategier inom lean kan implementeras i alla olika typer 
av organisationer. Med de lättförståeliga hanteringssätten för hur lean kan hjälpa att identifiera 
icke värdeskapande aktiviteter kan förbättringsmöjligheterna lättare urskiljas än om lean inte 
hade integrerats i modellen.  
 
Det analytiska ramverket var förankrat i teorin (se Figur 11), för att stärka trovärdigheten 
krävdes det att ramverket inkluderade empiriska data. Detta ledde till att en praktisk förståelse 
angående ett returflödes aktiviteter, har en betydande roll i ramverket. Fallföretagets returflöde 
innehöll avgörande aktiviteter vilket medförde att det analytiska ramverket inte blir fullständigt 
tillämpningsbar. En anledning till detta är att det analytiska ramverket kräver en mer 
teknologisk struktur. Det vill säga att ett mer utvecklat system som tillåter exempelvis 
webbaserad returhantering, vilket fallföretaget inte har dagsläget. Det blir därför tydligt för 
författarna att det analytiska ramverket kan behöva anpassas till varje enskilt företag, av den 
orsaken att de har olika resurser och förutsättningar som ett unikt returflöde kräver. Däremot 
lyckas det analytiska ramverket i studien uppnå syftet genom att presentera 
förbättringsåtgärder. 

6.1.2 Lean 
I denna studie är lean ett kompletterande verktyg till det integrerade returflödet mellan RM och 
RL för att nå ytterligare förbättringsåtgärder. Produkter med kort livscykel kan gynnas av denna 
teori eftersom huvudsyftet med lean är att effektivisera processer. Det analytiska ramverket 
presenterar hur fallföretagets returflöde skulle kunna se ut med syfte att minska slöserier 
genom att forma ett standardiserat returflöde som klarar av större volymer vilket förekommer 
under högsäsong. 
 
Eftersom de flesta av företagets produkter har en kort livscykel, ser författarna fördelar med att 
eliminera slöserier vilket möjliggör att returflödet kan bli mer effektivt. Att returer står stilla 
genom hela returflödet har varit det största slöseriet hos fallföretaget vilket medfört att 
inlagringen av returer saktats ner. Slöseriet kunde hittas både under själva aktiviteten men 
också mellan de olika aktiviteterna. Det analytiska ramverket hjälper till att minska detta slöseri 
genom att skapa ett kontinuerligt returflöde där en standard följs för att öka värdet i returflödet. 
 
En förklaring till varför slöserier har identifierats hos fallföretaget är för att de inte haft 
tillräckligt med standardiserade processer. 

6.1.3 Gatekeeping 
Är en nyckelfunktion som bidrar med en tidig sortering vilket får stort stöd i teorin. För att 
gatekeeping skulle kunna optimeras skulle en returförfrågan ske via internet istället för den 
retursedel som kräver en manuell hantering. Det här skulle dock kräva en mer omfattande 
teknisk lösning som även ställer höga krav på investering från företaget. Det här är en hållbar 
långsiktig investering eftersom e-handeln växer vilket kräver mer teknologiska lösningar. 
Utifrån Babyshops förutsättningar har en kortsiktig lösning utformats genom att de inte har en 
etablerad webbaserad struktur som möjliggör en returförfrågan via internet. Det här gör den 
kortsiktiga lösningen inte mindre relevant eftersom teorin pekar på att detta blir ett effektivare 
returflöde för produkter med kort livscykel. 
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Med hjälp utav den tidiga sortering som gatekeeping medför bidrar till en mer optimerad 
förutsättning för produkter med kort livscykel. Detta innebär att tiden returer hanteras 
reduceras när de returer som ska återförsäljas prioriteras. Styrkan i det analytiska ramverket 
är att med hjälp utav lean kunna effektivisera returflödet. Genom att integrera leans sju 
slöserier kunde fyra slöserier i returflödet identifieras, väntan, onödiga arbetsmoment, onödiga 
transporter samt överarbete. Genom den tidiga sorteringen samt prioriteringen elimineras 
väntan till en högre grad genom hela returflödet.  
 
För att öka medvetenheten och synligheten av gatekeepings nyckelfunktion har författarna valt 
att visa både det strategiska och operativa returflödet kombinerat i det analytiska ramverket. 
Rogers et al. (2002) separerar på dessa för att deras uppgifter är olika, men författarna kan se 
att det finns relevant beskrivning av de strategiska som också kan ta del i det operativa 
returflödet.  

6.2 Teoretiskt bidrag  
Det framgår genomgående i studien att produkters livscykler blivit kortare. I denna studie 
framhäver författarna relevansen och vikten av att fokus bör ligga på hur verksamheter kan 
utnyttja kunskapen om att produktlivscykeln blir kortare till att effektivisera returflödet. För 
att förstå hur returerna hanteras i returflödet, behövde författarna få en mer djupgående 
förståelse av vilka aktiviteter som ett returflöde består av. Författarna utgick ifrån två olika 
returteorier, RM och RL. Teorierna studerades och jämfördes för att kunna identifiera 
skillnader och likheter på de båda, vilket skapade en helhetsförståelse för författarna. Utifrån 
detta skapades ett returflöde utifrån teorierna, där relevanta aktiviteter ansågs kunna bidra till 
ett mer effektiviserat returflöde med fokus att gynna produktlivscykeln. 
 
De två teorierna kompletterades med teori från lean för att få ytterligare djup i studien med 
fokus att effektivisera returflödet från ett annat perspektiv. Författarna integrerade RM, RL och 
lean för att bilda ett analytiskt ramverk där samtliga teorier ger olika perspektiv på hur 
returflödet kan utformas och förbättras. Inom lean valdes verktyget sju slöserier för att 
eliminera icke värdeskapande processer, vilket bidrar till att produkters livscykel blir kortare. 
Det här bidrar med ny utforskande teori som syftar till att företag lättare ska förstå 
uppbyggnaden av ett returflöde. Under integrering av sju slöserier såg författarna att samtliga 
inte skulle vara av relevans för studien, därav integrerades endast fyra utav dessa.  

6.3 Empiriskt bidrag   
Författarna bidrar praktiskt med det analytiska ramverk som de skapat till den här studien. 
Ramverket har ett fokus på returflöden med returer som har en kortlivscykel. Utifrån två 
teorier, RM och RL har en förståelse kring hur ett returflöde praktiskt fungerar. Vidare syftar 
ramverket även till att effektivisera flöden, därav har lean kombinerats genom att justera 
detaljer i returhanteringsmomenten samt att ett fokus på de värdeskapande processer.  
 
Denna studie presenterar ett analytiskt ramverk som företag kan ha som stöd för att utforma 
och förbättra sitt returflöde. De ingående delarna i ramverket som har mer av en betydande roll 
för returflödet är nyckelfunktionen av gatekeeping. Denna hjälper företaget att se till att de 
returer som återkommer till företaget skapar värde för verksamheten. Tyngdpunkt till det 
empiriska stödet är även hur produkter med kort livscykel påverkas positivt genom att 
ramverket inkluderar två olika perspektiv, detta är gynnsamt för att korta ner returflödet för att 
återföra returer snabbt på marknaden igen.  

6.4 Metoddiskussion/kvalitetsbedömning  
I studien har en fallstudie genomförts med tre observationer varav två med en deltagande 
karaktär. Styrkan med de deltagande observationerna medförde att författarna fick en inblick 
och förståelse kring hur arbetet faktiskt utfördes. Detta medförde att författarna på egen hand 
kunde uppleva de svårigheter som returflödet innehöll. För att komplettera detta gjordes en 
intervju för att skapa en djupare förståelse för returflödet. Under intervjun fick personen stort 
svarsutrymme vilket ledde till att en helhetsbild av returflödet och varför arbetet utförs med 
denna struktur. Detta gav också möjligheten att författarna ställde följdfrågor för att undvika 
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misstolkningar. Ytterligare intervjuer med medarbetarna hade stärkt kvaliteten/resultatet av 
studien för att andra möjliga utmaningar eller faktorer hade kunnat påverka resultatet. Efter 
observationerna och intervjuer har de sammanställts och godkänts av företaget för att 
säkerställa den interna validiteten. Genom den här säkerställningen minskades risken för 
feltolkning.  
 
Vårt ämne är relativt outforskad vilket bidrar till att en enfallsstudie är en bra strategi för att få 
ett helhetsperspektiv utav fallföretaget. Studien är därför inte statistisk generaliserbar vilket en 
kvantitativ inriktning hade varit, utan resultatet är istället överförbart. Det här betyder att 
resultatet i form av det analytiska ramverket kan prövas på ett liknande företag. 
  

6.5 Vidare forskning   
I denna studie har ett analytiskt ramverk byggts upp för att integrera tre teorier, RM, RL och 
lean. Författarna argumenterar för att ramverket bygger vidare från de existerade returflöden 
från RM och RL men får även ett annat perspektiv genom att införa lean. Det analytiska 
ramverket har påverkats även genom empirin men för att öka trovärdigheten hade det varit 
intressant att studera hur det analytiska ramverket implementeras hos ett företag.  
 
I studien har fokus legat på att effektivisera returflödets interna operativa process. Detta 
medförde att avoidance inte blev aktuellt i den här studien för att detta är något som sker 
utanför det operativa returflödet. För att utveckla detta ramverk kan vidare forskning även utgå 
ifrån denna aspekt för att ta reda på hur avoidance kan påverka returflödet.  
 
Babyshop har inte utvecklat sin returhantering till den grad att de har en webbaserad 
retursedel, därav har denna studie inte fokuserat just på detta ämne. Författarna anser dock att 
detta är en viktig del för att ta ett ytterligare kunna effektivisera ett returflöde. 
 
 
 

 



Referenser 

38 

 

 

Referenser 
Al Manei, M., Salonitis, K., & Xu, Y. (2017). Lean implementation frameworks: the challenges 

of SMEs. Elsevier, 63, ss. 750-755. 

Aydin, M., & Berna, H. U. (2016). A new methodology to cluster derviative product modules: 
an application. International Journal of Production Research, 54(23), 7091-7099. 

Banomyong, R., Veerakachen, V., & Supatn, N. (den 19 12 2007). Implementing leagility in 
reverse logistics channels. International Journal of Logistics, 11, ss. 31-47. 

Blackburn, J. D., Guide Jr., D. V., Souza, G. C., & Van Wassenhove, L. N. (2004). Reverse Supply 
Chains for Commercial Returns. California Management Review, 46(2), 6-22. 

Bolter, L. (2018). Rekordsnabb förändring ställer krav på innovation. Hämtat från SvD.se: 
https://www.svd.se/rekordsnabb-forandring-staller-krav-pa-innovation den 02 05 
2019 

Calatone, R. J., Townsend, J. D., Yeniyurt, S., & Schmidt, J. B. (2010). The Effects of 
Competition in Short Product Life-Cycle Markets: The Case of Motion Pictures. 
Journal of Product Innovation Management, 27(3), 349-361. 

De Leeuw, S., Mingueal-Rata, B., Sabet, E., Boter, J., & Sigurðardóttir, R. (2016). Trade-offs in 
managing commercial consumer return for online apparel retail. International Journal 
of Operations & Production Management, 36(6), 710-731. 

Dowlatshahi, S. (2000). Developing a Theory of Reverse Logistics. Institute for Operations 
Research and the Management Science, 30(3), 143-155. 

Dubois, A., & Gadde, L.-E. (2002). Systematic combining: an abductive approach to case 
research. Journal of Business Research, 55, 553-560. 

Ehandel. (2018a). Nu omsätter svensk e-handel 67 miljarder kroner. Hämtat från Ehandel.se: 
http://www.ehandel.se/Nu-omsatter-svensk-e-handel-67-miljarder-
kronor,11985.html den 10 02 2019 

Ehandel. (2018b). Hur går det egentligen för B2B på nätet? Hämtat från Ehandel.se: 
http://www.ehandel.se/Hur-gar-det-egentligen-for-B2B-pa-natet,12509.html den 14 
02 2019 

English, L. (2005). IQ and Muda; Information Quality Eliminates Waste. DM Review, 15(8), 
41-46. 

Eriksson, D. (2015). Lessons on knowledge creation in supply chain management. European 
Business Review, 27(4), 346-368. 

Europaportalen. (2017). Index Sverige bästa EU-land närhandel. Hämtat från 
Europaportalen: https://www.europaportalen.se/2017/07/index-sverige-basta-eu-
land-nathandel den 18 02 2019 

Fleischmann, M., Beullens, P., Bloemhof-Ruwaard, J. M., & Van Wassenhove, L. N. (den 05 01 
2009). The Impact of Product Recovery on Logistics Network Design. Product and 
Operations Management , 10(2). 

Fleischmann, M., Krikke, H., Dekker, R., & Flapper, S. (2000). A characterisation of logistics 
network for product recovery. Omega, 28(6), 653-666. 



Referenser 

39 

 

 

Forne, D. (2017). Returer - fälla eller förutsättning? Hämtat från DagensHandel: 
https://www.dagenshandel.se/article/view/559925/returer_falla_eller_forutsattning
?ref=newsletter den 12 03 2019 

Fritsch, D. (2018). Lagerplanerarens guide till produktlivscykeln och dess faser. Hämtat från 
eazystock: https://www.eazystock.com/sv/blogg-sv/inkop-
varupafyllnad/2018/07/10/lagerplanerarens-guide-till-produktlivscykeln-och-dess-
faser/ den 02 05 2019 

Gingerich, K. (2015). Lean production and automation. Plant engineering, 69(5), 51-55. 

Handelsrådet. (u.å.). E-handelns värdeskapande returprocess. Hämtat från Handelsrådet-
webbplats: http://handelsradet.se den 12 02 2019 

Hedberg Jr., T. D., Hartman, N. D., Rosche, P., & Fischer, K. (2016). Identified research 
directions for using manufacturing knowledge earlier in the product life cycle. 
International Journal of Production Research, 55(3), 819-827. 

Hjort, K. (2013). On Aligning Returns Management with the E-commerce Strategy to Increase 
Effectiveness. Department of Technology Management and Economics . Göteborg: 
Chalmers University of Technology. 

Janse, B., Schuur, P., & Brito, M. (2010). A reverse logistics diagnostic tool: the case of the 
consumer electronics industry. The International Journal of Advanced 
Manufacturing, 47(5), 495-513. 

Jos, v., & Ton, v. (2012). The effects of increasing product variety and shortening product life 
cycles on the use of quality management systems. International Jourunal of Quality & 
Reliability Management, 29(5), 470-500. 

Kammarkollegiet. (u.å.). Vad innebär e-handel. Hämtat från avropa.se: 
https://www.avropa.se/fokusomraden/e-handel/vad-innebar-e-handel den 02 05 
2019 

Karlsson, J. (2018). DiGITAL. Hämtat från Lekande lätt för e-handlaren Babyshop - kryper mot 
miljarden: https://digital.di.se/artikel/lekande-latt-for-e-handlaren-babyshop-
kryper-mot-miljarden den 10 04 2019 

King, A. M., Burgess, S. C., Ijomah, W., & McMahon, C. A. (2006). Reducing Waste: Repair, 
Recondition, Remanufacture or Recycle? Sustainable Development, 14(4), 257-267. 

Liker, J. K. (2009). The Toyota Way - vägen till världsklass (1:3 uppl.). Malmö: Liber AB. 

Miva. (2011). The History Of Ecommerce: How Did It All Begin? Hämtat från Miva: 
https://www.miva.com/blog/the-history-of-ecommerce-how-did-it-all-begin/ den 18 
02 2019 

Monserrat Forssén, C. (den 31 01 2019). E-handels returer skadar miljön. Hämtat från 
Forskning & Framsteg: http://www.Fof.se 

Morash, E. A. (den 1 10 2001). Supply Chain Strategies, Capabilites, and Performance. 
Transportation Journal, 41(1), ss. 37-54. 

Naim, M. M., Naylor, B. J., & Berry, D. (1999). Leagility: Intergrating the lean and agile 
manufacturing paradigms in the total supply chain. International Journal of Product 
Economics, 62(1), ss. 107-118. 



Referenser 

40 

 

 

Narasimha, K. B., & Rahul, R. (2007). Capacity augmentation of a supply chain for a short 
lifecycle product: A system dynamics framework. European Journal of Operational 
Research, 179(2), 334-351. 

Ohno, T. (1988). Toyota Production System. New York: Productivity Press. 

Pacheco, E., Kubota, F., Yamakawa, E., Paladini, E., Campos, L., & Cauchick-Miguel, P. (2017). 
Reverse Logistics: Improvements and benefits when shifting parts exchanging process 
in a household appliance organization. An International Journal, 25(5), 1447-1460. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder (4:1 uppl.). Lund: Författarna 
och Studentlitteratur. 

Pokharel, S., & Mutha, A. (2008). Perspective in reverse logistics: A review. Resources, 
Conservation and Recycling, 53(4), 175-182. 

Postnord. (den 12 02 2018). E-barometern helårsrapport 2014-2018. Hämtat från Postnord. 
2019 

Postnord. (2018a). E-handel i Europa 2018. Hämtat från Postnord: 
https://www.postnord.com/globalassets/global/sverige/dokument/publikationer/20
18/e-handel_europamaster_2018_swe_low.pdf den 18 02 2019 

Postnord. (den u.å. 05 2018b). E-barometern Q1 2018. Stockholm, Sverige. 

Postnord. (den u.å. 11 2018c). E-barometern Q3 2018. Stockholm, Sverige. 

Postnord. (u.å.). Returhantering och kunduppföljning. Hämtat från Postnord.se: 
http://www.postnord.se den 12 02 2019 

Pourakbar, M., Laan, E., & Dekker, R. (09 2014). End-Of-Life Inventory Problem with Phaseout 
Returns. Production & Operations Management, 23(9), ss. 1561-1676. 

Pyung-Hoi, K., Robert, B., & Shie-Gheun, K. (2007). Determination of batch size at a bottleneck 
machine in manufacturing systems. International Journal of Production Research, 
45(5), 1215-1231. 

Rogers, D. S., & Tibben-Lembke, R. (2001). An Examination of Reverse Logistics Practices. 
Journal of Business Logistics, 22(2), 129-148. 

Rogers, D., Lambert, D., Croxton, K. L., & García-Dastugue, S. J. (2002). The Returns 
Management Process. International Journal of Logistics Management, 13(2), 1-18. 

Routroy, S., & Shankar, A. (2014). A Study of Apperal Supply Chain RIsks. IUP Journal of 
Supply Chain management, 11(2), 52-69. 

SCB. (2017). E-handel allt viktigare för svenska företag. Hämtat från SCB: 
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/E-handel-allt-viktigare-for-svenska-
foretag/ den 14 02 2019 

Seetharaman, A., Patwa, N., Saravanan, A., & Vakhariya, S. (2018). Disrupting Digital Future 
of Product Lifecycle. International Journal of Management and Sustainability, 7(1), 
32-42. 

Skärvad, P.-H., & Lundahl, U. (2016). Utredningsmetodik (fjärde upplagan uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. Hämtat den 17 05 2019 



Referenser 

41 

 

 

Spens, K. M., & Kovács, G. (2006). A content analysis of research approaches in logistics 
research. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 
36(5), 374-390. 

Statista. (2019a). Worldwide retail e-commerce sales. Hämtat från Statista.com: 
https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/ den 
18 02 2019 

Statista. (2019b). B2C e-commerce sales worldwide. Hämtat från Statista: 
https://www.statista.com/statistics/261245/b2c-e-commerce-sales-worldwide/ den 
18 02 2019 

Stock, J., & Mulki, J. (2009). Product returns processing: an examination of practices of 
manufacturers, wholesalers/distributions, and retailers. Journal of Business Logistics, 
30(1), 33-VII. 

Swedsoft. (u.å.). Hämtat från Tillförlitlighet hos mönster- och kretskort: 
https://www.swedsoft.se/wp-
content/uploads/sites/21/2018/02/Bilaga_tillforlitlighet_hos_monster_och_kretsko
rt.pdf den 14 05 2019 

Svenska Dagbladet. (2008). Hämtat från Mode i kamp mot klockan: 
https://www.svd.se/mode-i-kamp-mot-klockan den 26 04 2019 

The Economist. (2013). Online retailing. Hämtat från The economist: 
https://www.economist.com/business/2013/12/21/return-to-santa den 13 03 2019 

Thierry, M., Salomon, M., Nunen, J., & Wassenhove, L. (1995). Strategic Issue in Product 
Recovery Management. California Management review, 37(2), s. 114. 

Toktay, B. L., Wein, L. M., & Zenios, S. A. (2000). Inventory Management of Remanufacturable 
Product. Management Science, 46(11), ss. 1412-1426. 

Vahabzadeh, A., & Yusuff, R. B. (2015). A Content Analysis in Reverse Logistics: A review. 
Journal of Statistics and Management Systems, 18(4), 329-379. 

Vasiliu, C., & Dobrea, M. (2012). Reverse Supply Chain Management Strategies. Lean, Agile and 
Leagile Strategies Implementation in the Electronic Industry. The Bucharest 
University of Economics Studies , 3(17), ss. 23-30. 

Yin, R. K. (2007). Fallstudier: design och genomförande (1:5 uppl.). Malmö: Liber AB. 

Yin, R. K. (2012). Analytic Generalization. i R. K. Yin, Encyclopedia of Case Study Research (ss. 
21-22). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. 

Yoo, C. S. (2010). Product life cycle theory and the maturation of the internet. Northwestern 
University Law Review , 104(2), 641-670. 

Zikopoulos, C., & Tagaras, G. (den 08 01 2008). On the attractiveness of sorting before 
disassembly in remanufacturing. IIE Transactions, 40(3), ss. 313-323. 

 
 



Bilagor 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Bilaga 2 – Retursedeln 

Bilaga 3 – Placering i fack 

Bilaga 4 – Köbildning vid AS 

  



Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor 
 

1. Skickas alla returer till Torsvik eller finns det fler lager? 
2. Skickas produkterna enbart från detta lager till butiker och kunder?  
3. Hur kommer produkterna tillbaka till Babyshop, även hur de transporteras från 

Babyshop.  
4. Anledningen till att Alexandalexia är sorterade? 
5. Varför godkänns alla returer? Är detta lönsamt? 
6. En förtydligande kring varför man ska fylla i returorsak, vad används det till i 

företaget? 
7. Har ni nu samma retursedel för alla märken? 
8. Hur lång tid det tar för en retur att ta sig igenom hela returflödet 
9. Vad finns det för utmaningar i returflödet? 
10. När det blir högsäsong varför struntar ni att scanna in produkterna för AS på 

förhand?   
11. Prioriteras några returer genom flödet eller några aktiviteter? 
12. Vad finns det för nackdelar vs fördelar med att inte samma person processar sin 

retur? 
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Bilaga 2 – Retursedeln 
 

Retur och återbetalning 

- Fyll i retursedeln med returkod(er) som ni finner nedan och bifoga denna i paketet när du skickar 

in din retur till oss. 

- Packa produkten och klistra fast den bifogade returetiketten avseende förbetald returfrakt på 

paketet. 

- Om du väljer att inte använda Babyshops returetikett står du själv för fraktkostnaden och 

spårbarhet av paketet. 

- Returnera alla artiklar i oskadad originalförpackning och med eventuella märkestags 

Notera att returkostnaden är 39 kr om du använder returetiketten som följde med i ert paket. Detta blir 

debiterat i samband med återbetalningen av er returnerade produkt/produkter. 

Det kan ta upp till två veckor för en retur att komma fram och registreras på vårt lager. Har du redan betalat 

för varorna får du givetvis pengarna tillbaka till det betalsätt du valde när du gjorde din beställning. 

För mer information om returer och byten besök: www.babyshop.se. 

Namn 
 

Datum 

E-post Ordernummer 

 

Artikelnummer Antal Returkod 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Returkoder 

1. För liten storlek 2. Felexpedition/fått fel vara 

3. Ångrat köp  4. Ej nöjd med kvalitet/passform 

5. För stor storlek 6. Motsvarar ej förväntningarna 

7. Reklamation. 

 

Vid reklamation ska du alltid kontakta kundservice via kontaktformuläret som finns på babyshop.se. 

Information om hur man gör en reklamation finns på hemsidan under ”vanliga frågor & svar” Observera 

att din reklamation måste godkännas av oss för att dina pengar ska återbetalas. Om det visar sig att felet 

har orsakats av en annan anledning än given kommer reklamationen inte att godkännas. 

Ångerrätt eller bytesrätt gäller inte för varor med bruten försegling/utan märkestags, som inte kan 

återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, exempelvis underkläder, badkläder, nappar, nappflaskor, 

amningsinlägg, håraccessoarer. På grund av säkerhetskäl gäller inte ångerrätt eller bytesrätt på 

monterade barnvagnar och bilbarnstolar. 

Vid byte, vänligen lägg en ny order på vår hemsida och fyll i ditt nya ordernummer nedan: 

Nytt ordernummer: ______________________ 

 

RETURADRESS:  
Babyshop 
Norra Stigamovägen 4 
555 92 Jönköping 
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