
Returer kan reduseres ved å ha bedre informasjon 
og bilder om produktene, og bedre interne rutiner. 

HOVEDÅRSAKER FOR RETUR AV VARER

LAR VÆRE Å RETURNERE

ENKELHET SKAPER LOJALITET 

Menn

Likte ikke/stod ikke til forventninger

Feil størrelse/passet ikke

33 %
68 %

7 %

34 %
10 %

6 %
16 %

17 %

Skade/feil på varen

Feilsending/ikke riktig produkt

Kvinner

45 %

ULIKT KJØPSMØNSTER PÅ NETT

5 av 10 kunder har returnert en vare kjøpt på nett. Lett tilgjengelig informasjon om retur 
og en enkel returløsning vil bidra til økt kundeverdi og gi deg et konkurransetrinn. 

Gode returløsninger er god kundeservice 
BRING RESEARCH

6/10 handler igjen i samme 
nettbutikk fordi det er enkelt 

kr

Tallene er hentet fra kvartalsundersøkelser blant nordiske forbrukere, gjennomført i samarbeid med IPSOS i 2015/2016.

Kvinner og menn handler forskjellige varekategorier 
og dette gjenspeiles også i returårsaker.

lar være å returnere en vare 
de ikke er fornøyd med 

Årsaker:

36 %
for høy 
returkostnad

48 %
handler 
klær/sko

19 %
handler småelektro/ 
«brune og hvitevarer»

24 %
måtte pakke og 
adressere selv

20 %
rakk ikke 
tidsfristen 

51 %
handler småelektro/ 
«brune og hvitevarer»

25 %
handler 
klær/sko

HVA MENER KUNDENE GJØR RETUR ENKLERE 

71 % 49 % 44 %

Vedlagt 
returetikett

Emballasje 
til retur

Rask tilbakebetaling 
av pengene 

Reduser returer ved god 
produktinfo og -bilder

Enkel retur gjør det 
enkelt å handle på nytt



8 av 10 kunder foretrekker å handle i nettbutikker som 
gir dem relevant, god informasjon og gode bilder om 
produktet de ønsker å kjøpe. Mange går tilbake og handler 
igjen i butikker som har en kjøpsprosess som oppleves 
som enkel. Kjøpet er ikke over før kunden har bestemt seg 
for å beholde varen.

Ikke alle ønsker å beholde varen. De to viktigste årsakene 
til returer i dag kan kobles til mangelfull informasjon på 
nettsiden og de interne rutinene for ordrehåndtering i 
nettbutikken. Dette er returårsaker som enkelt kan 
reduseres ved riktige tiltak.

Mange kunder lar også være å returnere varer de likevel 
ikke er fornøyd med.  Hovedårsaken er at det er for dyrt 

og returprosessen er for komplisert. 4 av 10 som lar være 
å returnere sier at de ikke vil eller ikke vet om de vil handle 
i samme nettbutikk på nytt. Dette er kunder som ved 
neste kjøp enten lar være å handle på nett, eller går til 
en nettbutikk med enklere og bedre returløsning.

Enkel retur er ikke det samme som fri retur. Flere nett- 
butikker legger ved returetikett, men tar seg likevel 
betalt for returen. 

For å optimalisere kjøpsopplevelsen må du lytte til 
kundene og hva de ønsker seg når de handler på nettet. 
Bare slik kan du velge smarte løsninger som vil gi kundene 
en relevant kjøpsopplevelse, få flere fornøyde kunder og 
samtidig redusere antallet returer.

For bedre informasjon til kunden

   Sørg for å ha tydelige beskrivelser, som spesifikasjoner 
og størrelser. Ha bilder av produktet fra flere vinkler, 
slik at kundene får nok informasjon til å beslutte et kjøp 
og velge riktig produkt og størrelse.

   Ha tydelig og enkelt tilgjengelig beskrivelse av 
returprosess både i nettbutikken og i pakken.

   Legg ved ferdig adressert returetikett og ha gjerne 
emballasje som kan gjenbrukes til returer.

   Ha gode rutiner, og vær rask med å kreditere  
kunden ved retur.

   Bruk returer til dialog med kunden og hold dem 
informert gjennom hele returprosessen.

For bedre interne prosesser

   Analysér dine returer kontinuerlig, identifisér årsakene 
og sett inn riktige tiltak for å redusere dem.

     Test ut ulike typer emballasje og måter å pakke varene, 
slik at du reduserer skader.

   Sørg for å ha gode rutiner som sikrer høy kvalitet på 
plukking og pakking av varer for å unngå feil og skader.

HVA BETYR DETTE FOR DEG?

TIPS OG RÅD

FØLG OSS

@bring_ehandel Bring Ecommerce bring.no/netthandel


