
8 sätt att minska antalet returer för din Shopify butik 

Som e-handlare så kan returer vara en huvudvärk och en belastning på dina resurser. Tack och 
lov så  finns det åtgärder du kan vidta för att minska antalet returer och öka din lönsamhet.


I den här listan ger Returbo dig 8 sätt att minska antalet returer för din ehandel. Dessa punkter 
täcker ett brett spektrum av ämnen, från att förbättra produktbeskrivningar och storleksguider till 
att erbjuda gratis frakt och engagera kunder på sociala medier. Genom att följa dessa tips kan 
du skapa en mer positiv shoppingupplevelse för dina kunder och minska antalet returer.

Checklist

Använd bilder av hög kvalitet

Ha en storleksguide för varje produkt

Överväg gratis returer

Ha en tydlig returpolicy

Ha bra kundsupport tillgänglig

Håll koll på returanledningarna

Förbättra din förpackning

Ha ett bra kvalitetskontroll system



 Använd bilder av hög kvalitet

Ge detaljerade och korrekta produktbeskrivningar 
med bilder av hög kvalitet. Detta för att minska risken 
för att en kund får hem en vara som inte motsvarar 
kundens förväntningar.

Inkludera detaljerade specifikationer som 
mått, material, vikt och skötselanvisningar.

Använd bilder av hög kvalitet som visar 
produkten från flera vinklar och i olika ljus.

Använd videos för att visa hur produkten 
fungerar eller hur den ser ut i verkliga 
situationer.

Composition – Shell: Cotton 78%, Polyester 

20%, Elastane 2%, Pocket lining: Recycled 

cotton 100%

Art. No. – 114561009117

Fit – Regular fit

Additional material information – Shell: 

Recycled polyester 20%, Lining: Recycled 

cotton 100%

2. Ha en storleksguide för varje 
produkt

Använd storleksguider och andra verktyg för att 
säkerställa att kunder kan beställa rätt storlek:

Inkludera en storleksguide som är lätt att hitta 
och förstå.

Ge vägledning om hur man mäter och hur 
man väljer rätt  storlek

Be om recensioner från kunder som har 
köpt produkten för att ge andra en 
uppfattning om hur produkten passar.
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3. Överväg gratis returer

Erbjud gratis frakt eller gratis returer för att 
uppmuntra kunder att slutföra sina köp:

Erbjud fri frakt på alla ordrar, eller på ordrar 
över ett visst belopp.

Erbjud gratis returer under en viss tid efter 
köpet.

Lyft fram erbjudanden om gratis frakt eller 
gratis retur på din hemsida och i ditt 
marknadsföringsmaterial.

Small / Ivory White

FREE

Refund amount

Return shipping

Total refund amount

1 799 SEK

1 799 SEK

1 799 SEK

Organic Woollen Pullover

4. Ha en tydlig returpolicy

Ha en tydlig returpolicy som är lätt för kunderna att 
förstå:

Se det här inlägget om 
 och det här inlägget för en 

.


Vet du inte vart du ska börja? Prova 
 för att skapa en returpolicy.

hur du skriver en tydlig 
returpolicy
returpolicymall

returpolicy 
generator

Ha din returpolicy tillgänglig på din hemsida 
och i orderbekräftelsen i  mailet.

Använd ett enkelt språk och undvik att 
använda jkomplicerat språk.

Gör det enkelt för kunder att påbörja en 
retur, antingen via ett onlineformulär eller 
via e-post.

We are sorry to hear that you had a problem 

with the items bought at our store. If you 

wish to return an item please bear in mind 

that you have 14 calendar days to return an 

item from the date you received it. To be 

eligible for a return, your item must also be 

unused and in the same cond... read more

Our Return Policy

https://returbo.io/hur-skriver-man-en-tydlig-returpolicy/
https://returbo.io/hur-skriver-man-en-tydlig-returpolicy/
https://returbo.io/returpolicy-template/
https://www.shopify.com/tools/policy-generator/refund?itcat=blog&itterm=28583329826
https://www.shopify.com/tools/policy-generator/refund?itcat=blog&itterm=28583329826


5. Öka tillgängligheten för er 
kundsupport

Ha en kundsupport som är tillgänglig för att svara på 
frågor eller funderingar före och efter köpet:

Ha ett enkelt och lätthittat kontaktformulär 
eller e-postadress för kundförfrågningar.

Svara på kundförfrågningar snabbt och 
trevligt.

Erbjud online chattsupport för att hjälpa 
kunder med frågor och funderingar.

Hi. I am a handy chatbot. I can help 
with finding a product or return and 
giving super-fast answers to any of 
the frequently asked questions. What 
can I assist you with today?

Today 11:07

6. Håll koll på returanledningarna

Övervaka och följ returanledningar och gör 
förbättringar baserat på feedback:

Följ orsakerna till returer på Shopify eller i ett 
kalkylblad.

Analysera returanledningarna för att 
identifiera trender och förbättringsområden.

Använd feedbacken för att göra ändringar i 
dina produkter eller processer för att 
minska antalet returer.

Wrong size

Not as advertised

Item came damaged

I’ve changed my mind

Item came stained



7. Förbättra din förpackning och 
använd förpackningsmaterial

Förbättra förpackningen för att förhindra skador 
under transport:

Använd robusta förpackningsmaterial som 
bubbelfolie av kraftpapper, 
förpackningsjordnötter eller luftkuddar.

Använd lämpliga kartongstorlekar för att 
förhindra att föremål rör sig under 
transporten.

Använd etiketterna "fragile" eller "hantera 
varsamt" på förpackningar som innehåller 
ömtåliga föremål.

Ta en titt på dessa två inlägg om fler tips om hur du 
paketerar dina föremål -  
och  .

PostNord Packaging advice
Medium Packaging 101

8. Ha ett kvalitetskontroll system

Implementera ett kvalitetskontrollsystem för att 
minska sannolikheten för att defekta eller skadade 
produkter skickas ut:

Inspektera produkter före leverans för att 
säkerställa att de är i gott skick och uppfyller 
dina kvalitetsstandarder.

Använd en checklista eller 
kvalitetskontrollformulär för att säkerställa 
konsekvens och fullständighet i 
inspektionsprocessen.

Utbilda anställda om vikten av 
kvalitetskontroll och de åtgärder som ska 
vidtas för att säkerställa att produkterna 
uppfyller dina standarder..

https://www.postnord.se/en/sending/preparations/packing-advice
https://medium.com/janio-asia/packaging-101-how-to-package-products-for-delivery-ec78a4e632ba

