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Abstrakt
Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik 15 hp, 2FE02E, VT 2015
Författare: Frida Råstrander, Rebecca Eriksson och Therese Karlsson
Handledare: Petra Andersson
Titel: Skiljer sig konsumenternas förväntningar från företagens uppfattning om dessa?
- En kvantitativ studie om leveransserviceelement inom e-handeln
Bakgrund: E-handel är en marknad som växt under de senaste åren och möjliggjort för
företag att vara verksamma på en större marknad. Tillväxten på marknaden har lett till
större konkurrenskraft som gjort att faktorer som kvalitet och snabba leveranser blivit
allt viktigare för att tillfredsställa kunders behov. Tidigare undersökningar visar att det
finns ett gap mellan det företag tror att konsumenterna tycker är viktigt och det
konsumenterna tycker är viktigt för leveransserviceelementen tid och flexibilitet vid ett
e-handelsköp.
Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera om det finns signifikanta gap mellan
företagens uppfattning om vad konsumenterna tycker är viktigt och det konsumenterna
tycker är viktigt avseende leveransserviceelement vid e-handelsköp. Syftet är också att
identifiera om detta skiljer sig i de valda branscherna kläder&skor, böcker&media samt
hemelektronik. Uppsatsen ska även undersöka om de valda faktorerna har ett samband
med vad konsumenter tycker är viktigt avseende leveransserviceelementen.
Metod: Studien som genomförts är av kvantitativt slag och har ett deduktivt
angreppssätt. Studien har en tvärsnittsdesign, där en enkät utförts på företag och
konsumenter. Urvalet har skett med hjälp av bekvämlighetsurval. Metoden för analysen
har varit att t-test och sambandsanalyser genomförts i det statistiska datorprogrammet
SPSS.
Slutsats: Resultatet från denna undersökning visar att det existerar få signifikanta gap
mellan vad respondentföretagen tror att konsumenterna tycker är viktigt och det
respondentkonsumenterna tycker är viktigt avseende leveransserviceelementen vid
e-handelssköp utifrån branscherna kläder&skor, böcker&media samt hemelektronik.
Denna studie visar också att det finns signifikanta samband mellan de olika faktorerna
och vad de undersökta kunderna tycker är viktigt avseende leveransserviceelement vid
e-handelsköp. Dock är de flesta samband som påvisats svaga.
Nyckelord: Leveransservice, leveransserviceelement, gap-modell, e-handel.
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1 Inledning
I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till det valda ämnet samt varför detta anses
vara ett problem. Utifrån detta formuleras uppsatsens frågeställningar och syfte.
Slutligen presenteras den fortsatta dispositionen så att läsaren ska få en bild över hur
uppsatsen är upplagd.

1.1 Bakgrund
Historiskt sett har handeln endast förekommit i affärer, där kunder handlat på ett fysiskt
sätt. Däremot på senare tid har handeln utvecklats och den elektroniska handeln,
e-handeln, står nu i fokus (Singh 2014). En fördel för e-handeln gentemot de fysiska
butikerna är att de är tillgängliga för handel dygnet runt, alla dagar i veckan (Holton et.
al 2009). E-handeln har skapat möjligheter för företag att nå ut till kunder på en större
geografisk yta och de kan därför vara verksamma på en större marknad. Den säljande
aktören vill erbjuda ett sätt för kunderna att samla in och hantera information om
produkter, främst före köp (To¨ro¨k et. al 2014). E-handel är en marknad som enligt
e-barometerns helårsrapport för 2014 ökat med 16 % sedan år 2013 (E-barometern
helårsrapport 2014, s. 6). De största branscherna inom e-handeln är idag kläder&skor,
böcker&media samt hemelektronik (E-barometern helårsrapport 2014, s. 2).

Allt fler människor lockas av att handla online. Enligt e-barometern, handlade 35 % av
svenskarna mellan 18-79 år på Internet minst en gång per månad under år 2014
(E-barometern helårsrapport 2014, s. 11). Handeln via Internet sker dock vanligtvis av
personer mellan 18-30 år. Det gör att denna grupp av människors åsikter, tankar och
förväntningar har en inverkan på hur e-handeln utvecklas (Brings e-handelsrapport 2013
s.7). Konsumenterna blir allt mer tekniskt kunniga, vilket leder till att handeln måste
anpassas efter detta (E-barometern helårsrapport 2014, s. 6). Tillväxten på marknaden
har lett till en större volymtillväxt och en större konkurrenskraft. Detta har lett till att
faktorer som kvalitet, snabba leveranser och bekvämlighet är viktiga att arbeta med för
att kunna tillfredsställa sina kunders behov (E-barometern helårsrapport 2014, s. 11).

I och med att fler företag väljer att satsa på e-handel blir leveransservicen viktig
avseende var, när och hur en leverans till kund ska ske (Hultén 2015, s. 20).
Leveransservice fokuserar på de delar av servicen som är anknutna till leveransen, det
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kan exempelvis vara tids- eller flexibilitetsaspekter (Jonsson & Mattson 2012, s. 99).
Kraven på leveranser är höga för e-handelsföretag, för om leveransen inte uppfyller
kundernas krav kommer kunden välja att köpa varan i fysisk butik istället. Detta för att
kunden själv utför eller väljer transporten vid köp i fysisk butik och är därför inte
beroende av en annan part. Det innebär att konsumenterna själva kan påverka
exempelvis leveranstiden (Hultén 2015, s. 42). För företagen blir det därför viktigt att
leverera produkten på ett smidigt sätt till kunden. Många gånger är det just denna del
som lockar kunderna, det vill säga att själva inte behöva ta sig till en affär
(Logistikmagasinet 1 2014).

Handeln via Internet ska göra köpet enklare, vilket även gäller leveransen. Kunderna
väljer e-handel bland annat för att valfriheten är större, vilket särskilt gäller för hur
varan ska levereras. Det leveranssätt som kunden önskar beror på vilken bransch
kunden köper från. Ibland vill kunden hämta beställningen via ett utlämningsställe och
ibland vill kunden få varan hemlevererad. Det handlar om att kunden önskar att
leveransen ska vara anpassningsbar till hur dennes vardag ser ut (Brings ehandelsrapport 2013 s. 4). Det är därför viktigt att företagen har lättillgängliga
utlämningsställen som har flexibla öppettider för att kunderna enkelt ska kunna hämta
ut vad de beställt. Att en beställd vara kommer till rätt plats, i rätt tid, i rätt skick rankas
som de viktigaste kraven av e-handelskunderna. Därför bör e-handelsföretag erbjuda
leveranser efter hur, var och när kunderna vill ha sina produkter. Detta är viktigt att
fokusera på eftersom det finns många aktörer på marknaden och då finns risken att
kunden istället väljer att köpa från en konkurrent (Ohlin 2013).

E-handelsbranschen har länge väntat på att lördags- och helgleveranser ska möjliggöras
(Andersson 2013). Leveransföretaget Bring har utökat sina hemleveranser från dagtid
till kvällstid och nu även till lördagar inom vissa storstadsområden. Just nu erbjuds både
kvälls- och lördagsleveranser endast i de tre största städerna i Sverige. Dock är Växjö en
av de städer där det skett en utökning från endast dagsleveranser till att det även erbjuds
kvällsleveranser. Detta för att de vill leverera på ett sätt som konsumenterna tycker är
bra och som passar in i deras vardag (Bring 2015). Jonas Ogvall, VD på Svensk distans
handel, menar att utökade leveranser är vad konsumenten efterfrågar och
lördagsleveranser kommer då säkerligen att vara uppskattat. Även DB Schenker har
varit inne på att satsa på lördagsleveranser (Andersson 2013).
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1.2 Problemdiskussion
Det är viktigt för företag att skapa kundtillfredsställelse, för i slutändan är det kunden
som avgör om den sålda produkten har skapat värde och om kunden är nöjd. Hur
tillfredsställd konsumenten blir med leveransen beror på hur höga förväntningar kunden
hade innan köpet (Kotler et al. 2011, s. 154). De förväntningar som kunden har kommer
jämföras med det erbjudande som utförs av företagen. Om förväntningarna var högre än
vad resultatet blev, kommer detta leda till att kunden blir missnöjd.

Om

förväntningarna var lika eller lägre än det resultat som erbjuds kommer kunden bli nöjd.
Ett steg för att företagen ska kunna skapa kundtillfredsställelse är att de måste veta vad
kunderna förväntar sig (Thirumalai & Sinha, 2005). Om kundernas förväntningar skiljer
sig från hur företaget uppfattar kundernas förväntningar, uppstår ett gap mellan dessa
och det blir svårt att tillfredsställa kunden (Bergman & Klefsjö 2012, s. 343).

Det är inte lätt för företag att veta och förstå vilka förväntningar och krav som kunderna
har på leveransservicen vid e-handel. Även om företag gjort undersökningar på vad
kunden tycker är viktigt vid en leverans, är det inte säkert att kunderna tycker så än
idag. Det kan finnas trender som företag inte uppfattat eller trender som är självklara,
vilket påverkar kundernas preferenser. Även om företag vet att något är viktigt, kanske
de bortser från detta och väljer att erbjuda något som de tror är ännu viktigare. Det blir
problem om kunden och företaget har olika uppfattningar avseende vad som är viktigt
vid en leverans. Löses inte detta problem, leder det till att företagen får svårt att
tillfredsställa kundernas förväntningar om leveransservicen. Problemet grundar sig i att
företagen har en felaktig bild av vad kunderna värdesätter (Oskarsson et al. 2013, s. 3438). Ett exempel på när konsumenternas förväntningar skiljer sig från hur företag
uppfattar dessa visas i e-barometerns helårsrapporter (2012, 2013, 2014). Det kan
utläsas att det finns ett gap mellan den tid som konsumenterna förväntar sig att en
leverans ska ta och vad företagen tror att konsumenterna förväntar sig. Enligt
undersökningarnas resultat tror företagen att kunderna har större krav på korta
leveranstider än vad de egentligen kräver. Företag undervärderar hur viktigt det är för
konsumenter att välja hur leveransen ska gå till och vart den ska hämtas ut, vilket avser
leveransflexibilitet (E-barometern helårsrapport 2014, s. 44).
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Forskning visar att kunder tenderar att ha olika förväntningar på olika produkter
(Thirumalai & Sinha 2005). Om ett företag erbjuder leveransservice som kunderna inte
efterfrågar, leder detta till en onödig ansträngning från företagens sida och därmed
skulle onödiga kostnader uppstå. Likadant gäller åt andra hållet, om företaget inte
erbjuder den leveransservice som kunderna efterfrågar kommer kunderna tycka att
leveransservicen är dålig, vilket kommer leda till missnöjda kunder och förlorad
försäljning för företaget (Efficient Consumer Response 2006, s. 5). Om företaget inte
klassificerar sina produkter och inte anpassar leveransservicen utifrån produktkategorier
kommer företaget att lägga resurser på service som kunderna inte förväntar sig. Det är
viktigt för företagen att veta vilka produkter som kunderna har högre förväntningar på
avseende leveransen och vilka som har lägre förväntningar. Detta för att de ska kunna
lägga sina resurser på de produkter med höga förväntningar och mindre resurser på de
produkter med lägre förväntningar (Thirumalai & Sinha 2005).

I bakgrunden nämndes att kunderna väljer e-handel för det är bekvämare och valfriheten
är större. Bekvämligheten och valfriheten är viktig när kunden står i ett val av hur varan
ska levereras och vilket leveranssätt som väljs. Om kunden går in på en hemsida och
leveransinformationen inte stämmer överens med vad kunden önskar, väljer kunden en
annan nätbutik tills den finner vad den söker. Detta blir ett problem för företag eftersom
de förlorar kunder om de inte har tillräckligt bra leveransvillkor eller information före
leveransen. Problemet för företag är att det är svårt att veta vad kunden kräver för
information avseende leveransen före ett köp för att de ska behålla kunden på sin
hemsida och skapa försäljning (Brings e-handelsrapport 2013 s. 4).

Det är viktigt att leveransen tillfredsställer kundens behov, då även leveransen är en del
av köpet (Brings e-handelsrapport 2013 s. 7). Köpet är inte över förrän konsumenten har
varan i handen, vilket gör att kunden värderar både utlämningsställe och leveransen på
nätbutikens bekostnad (Brings e-handelsrapport 2013 s. 4). Hur varan levereras och hur
kunden upplever leveransen bidrar till hur konsumenten uppfattar nätbutiken och hur
upplevelsen av köpet blev. Detta gör det svårt för e-handelsföretag, då de själva inte står
för leveransen och istället måste lägga över ansvar på en extern part (Brings ehandelsrapport 2013 s. 25).
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På grund av e-handelns uppkomst har konkurrensen ökat inom branscherna, då det finns
större möjlighet att nå ut till kunderna. Däremot uppstår ett problem vid e-handeln
jämfört med de fysiska butikerna, vilket är att företag med enbart e-handel tappar dagar
att leverera till kund. E-handeln har svårt att leverera på lördagar, medan fysiska butiker
oftast har öppet på både lördagar och söndagar. Detta gör att butikerna har en bättre
position än e-handeln, då det vanligtvis inte skickas några leveranser på helgdagar. För
att kunna konkurrera mot fysiska butiker måste e-handelsföretag skapa bättre flexibilitet
i leveranserna och ett alternativ är då att börja leverera på lördagar (Hultén 2015, s. 20).

E-barometerns helårsrapporter (2012, 2013, 2014) visar att det finns en skillnad mellan
vad företagen tror att konsumenterna tycker är viktigt och det konsumenterna tycker är
viktigt avseende leveranstid och leveransflexibilitet. Dessa rapporter visar liknande
utfall från år till år, vilket innebär att det kan komma att se likadant ut i framtiden.
Denna uppsats ska därför undersöka om detta gap finns för en tidpunkt under 2015 för
tre olika branscher. Detta gap benämns gap 1 i gapmodellen, vilket gör att uppsatsen har
uteslutit de andra gap som finns i denna modell. Gap-modellen presenteras i avsnitt 3.2
Gap-modellen. Författarna ska även undersöka fler leveransserviceelement, än bara
leveranstid och leveransflexibilitet, för att se om gap existerar. Dock kommer studien
inte undersöka samma typ av leveransflexibilitet som e-barometern utan andra aspekter
kommer studeras. Detta gör att uppsatsen blir ett komplement till e-barometerns studie.
Undersökningen kommer genomföras med enkäter, då tidigare forskning har kommit
fram till att det med hjälp av enkäter blir möjligt att uppskatta effekterna av
leveransservice (Ballou 2006, s. 22-23). Anledningen till att uppsatsen ska undersöka
olika branscher är för att tidigare forskning visat att kunders förväntningar på företags
erbjudande kan skilja sig åt beroende på vilken produkt som köps (Thirumalai & Sinha
2005). Författarna ska ta hjälp av denna tidigare forskning för att se om kundernas
förväntningar på en leverans skiljer sig från hur företagen uppfattar dessa beroende på
vilken bransch som produkten köps från.

Uppsatsen ska undersöka om olika faktorer påverkar vad konsumenterna tycker är
viktigt avseende leveransserviceelement. Faktorerna som valts visas i Figur 1, där det
även visas i vilken artikel faktorn fått stöd från. Författarna till uppsatsen har funnit stöd
i att dessa faktorer är relevanta, då de kan påverka vad konsumenterna tycker. Bring
(2013) skriver exempelvis i sin e-handelsrapport att kvinnor och män har olika sätt att
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söka information innan ett e-handelsköp. Att söka information motsvarar i denna
undersökning faktorn ”tillvägagångssätt före köp”. I en artikel undersöks det om det
finns ett samband mellan om en kund har köpt en vara eller inte via Internet och om
kunden har förtroende för företaget. Denna undersökning hade också med en
åldersvariabel, men visade att det inte fanns någon skillnad i hur de olika åldrarna
påverkade (Gefen 2000). Däremot skriver Norizan & Abdullah (2010) att personer i de
olika åldrarna blev olika tillfredställda i samband med Internetköp och leverans. De
skriver också att nöjda kunder är mer benägna att lita på e-handelsföretag jämfört med
de som är missnöjda. I en annan artikel undersöks köpbeteende, hur kvinnor och män
genomför köp, det vill säga om impulsköp samt planerade köp skiljer sig från de olika
könen (Dholakia 1999). En undersökning har studerat om kunden varit nöjd med
servicen vid en retur. Studien har sedan gjorts för att se om det funnits ett samband med
hur nöjd kunden varit och i vilken utsträckning den har rekommenderat ehandelsföretaget till omgivningen (Ozok 2007). Utifrån ovanstående diskussion finner
författarna en relevans i att dessa faktorer kan studeras och på så sätt testa om det finns
ett samband mellan dessa och det konsumenter tycker är viktigt

avseende

leveransserviceelement.

Faktorer
Artiklar
Kön
The Relative Importance of Perceived
Ease of Use in IS Adoption: A Study of EX
Commerce Adoption
E-commerce: the role of familiarity and
X
trust
Satisfying heterogeneous user needs via
innovation toolkits: the case of Apache
security software
Customer Loyalty in E-Commerce
X
The Emergent Male Grocery Shopper: An
Identification of Male Supermarket
X
Shopper Types
Trust and e-commerce: a study of
consumer perceptions
The effect of perceived service quality
dimensions on customer satisfaction, trust,
X
and loyalty in e-commerce settings
Bring e-handelsrapport
X
Impact of Consistency in Customer
Relationship Management on ECommerce Shopper Preferences
Going shopping: key determinants of
X
shopping behaviors and motivations

Ålder

Köpt
eller ej

X

X

X

X

Tillväga- Genomgångssätt förande Missnöje Retur

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

Figur 1: Styrkande av faktorer som ska studeras (Egen illustration).
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1.3 Problemformulering


RQ1a: Existerar det signifikanta gap mellan vad de undersökta företagen tror att
konsumenterna tycker är viktigt jämfört med vad konsumenterna tycker är
viktigt avseende leveransserviceelement vid e-handelsköp?
-

RQ1b: Hur skiljer sig gapen åt mellan de undersökta branscherna,
kläder&skor, böcker&media samt hemelektronik?



RQ2: Finns det signifikanta samband mellan de valda faktorerna och vad de
undersökta konsumenterna tycker är viktigt avseende leveransserviceelement
vid e-handelsköp?

1.4 Syfte
Uppsatsens syfte är att identifiera om det finns signifikanta gap mellan företagens
uppfattning om vad konsumenterna tycker är viktigt och det konsumenterna tycker är
viktigt avseende leveransserviceelement vid e-handelsköp. Syftet är också att identifiera
om detta skiljer sig i de valda branscherna kläder&skor, böcker&media samt
hemelektronik. Uppsatsen ska även undersöka om de valda faktorerna har ett samband
med vad konsumenter tycker är viktigt avseende leveransserviceelementen.
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1.5 Uppsatsens disposition
Nedan i Figur 2 presenteras uppsatsens disposition.

Figur 2: Uppsatsens disposition (Egen illustration).
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2 Metod
I uppsatsens andra avsnitt presenteras det synsätt författarna kommer ha vid tolkningen
av resultatet samt hur de ser på förhållandet mellan teori och forskning. Sedan
presenteras forskningsstrategin och undersökningsdesignen som kommer användas. En
redogörelse görs för hur datainsamling och urval gått till. Efter det förs en diskussion
kring studiens sanningsenlighet, generaliserbarhet och dess etiska överväganden.
Därefter presenteras analysens tillvägagångssätt i en modell där även uppsatsens alla
delar kopplas till analysen. Avsnittet avslutas sedan med en tidsplan av hur arbetet
kommer se ut samt en sammanfattande tabell över valda metoder.

2.1 Vetenskapligt synsätt
Epistemologi är ett synsätt som handlar om vad kunskap är eller vad som kan accepteras
som godtagbar kunskap inom ett område. Inom epistemologi finns två olika
inriktningar, positivism och hermeneutik (Bryman & Bell 2005, s 27). Positivismen
innebär att forskaren använder sig av naturvetenskapliga metoder när studier och
tolkningar görs av verkligheten. Detta innebär att det som ses som riktig kunskap är det
som har bekräftats via sinnena (Bryman & Bell 2005, s 26). Positivismen skiljer på
teori och forskning samt att vetenskapen ska vara objektiv (Patel & Davidson 2003, s
27). Den andra inriktningen inom epistemologi är hermeneutik, vilken handlar om att
tolka människors handlingar (Bryman & Bell 2005, s 29). Vikten i denna inriktning
ligger på att tolka och uppfatta saker ur den sociala aktörens synvinkel, det vill säga att
tolkningar sker med hjälp av personliga åsikter (Patel & Davidson 2003, s27). Den
centrala idén inom hermeneutiken är att forskaren ska försöka få fram textens mening
utifrån det perspektiv författaren haft (Bryman & Bell 2005, s 443).

Denna studie har ett positivistisk synsätt då den insamlade datan ska tolkas utan
författarnas personliga åsikter. Det betyder att all bearbetning kommer ske objektivt för
att undvika att uppsatsens resultat och slutsats påverkas på ett felaktigt sätt. Uppsatsen
tar också ett positivistiskt synsätt, eftersom den gör skillnad på teori och forskning på så
sätt att den insamlade datan inte påverkar den redan befintliga teorin.
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt
Det existerar två olika angreppsätt för hur en studie kan förklara relationen mellan teori
och praktiken. Det första sättet är en deduktiv syn, vilket innebär att teorin kommer
styra forskningen. När ett ämne har valts och med hänsyn till teorin om detta, härleds
hypoteser som senare kommer utsättas för en praktisk undersökning (Bryman & Bell
2005, s. 23). Teorin styr datainsamlingen och ska behandlas före empirin. Ur den redan
skrivna teorin ska författarna härleda hypoteser som sedan prövas i empirin, vilket då
kallas att arbeta på ett hypotetiskt-deduktivt sätt (Patel & Davidson 2003, s 23). Det
andra angreppsättet är induktiv syn, vilket innebär att teorin är ett resultat av
forskningen. I det induktiva förloppet dras övergripande slutsatser baserat på en grund
av observationer och resultat (Bryman & Bell 2005, s. 25), det vill säga att forskare
utifrån den insamlade empirin ska formulera teorier (Patel & Davidson 2003, s. 24). Allt
oftare väljer forskare att blanda dessa två synsätt och på så sätt kan en studie ha ett
abduktivt synsätt. Abduktion är en metod som oftast används vid undersökningar som
baserar sig på en fallstudie. Det abduktiva synsättet är en kombination av induktion och
deduktion på så vis att empirin utvecklas under studiens gång samt att teorin korrigeras
utifrån empirin (Alvarsson & Sköldberg 2009, s. 55).

Denna studie kommer ha ett deduktivt angreppssätt eftersom författarna kommer utgå
från en mängd teori innan forskningen genomförs. Det är därför teorin som kommer
styra denna forskning. Anledningen till att studien tar denna riktning är för att forskarna
kommer testa teorin i den praktiska forskningen samt att teorin kommer skrivas innan
insamlingen av det empiriska materialet påbörjas. Studien blir deduktiv även för att
författarna ska få en djupare förståelse om ämnet som ska studeras för att kunna utforma
och genomföra en bättre datainsamling. Grundat på detta kommer författarna inte välja
det induktiva synsättet då detta förespråkar att empirin samlas in före kunskap om
teorierna erhållits. Det abduktiva synsättet väljs inte heller även om det blir allt
vanligare. Författarna till uppsatsen anser att det är ett alltför bekvämt sätt att inte läsa in
sig på teorin innan empirin studeras.

2.3 Forskningsstrategi
Det finns två forskningsstrategier som kan användas vid undersökningar; kvalitativ och
kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell 2005, s. 39). Kvalitativ forskning innebär
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att fokus ligger på att studera ord (Patel & Davidson 2003, s14). Kvalitativa
undersökningar görs vanligtvis med hjälp av deltagande observationer, kvalitativa
intervjuer eller fokusgrupper. Deltagande observationer innebär att forskaren studerar en
social miljö och personerna i den. (Bryman & Bell 2005, s. 299). Det finns två typer av
kvalitativa intervjuer; semi-strukturerade och ostrukturerade. Semi-strukturerade
intervjuer innebär att intervjuaren följer en viss frågemall men frågeföljden går att ändra
och följdfrågor kan ställas (Bryman & Bell 2005, s. 363). Ostrukturerade intervjuer
innebär att intervjuaren endast följer olika teman som ska beröras under intervjun
istället för att ha konkret nedskrivna frågor (Bryman & Bell 2005, s. 362).
Fokusgrupper är en gruppintervju, där flera deltagare och en intervjuare är närvarande
för att se samspelet mellan deltagarna och dess svar inom ett visst ämnesområde
(Bryman & Bell 2005, s. 138). Målet med kvalitativ forskningsstrategi är att erhålla
förståelse om varför något är på ett visst vis eller varför någon tycker som de gör, det
vill säga att tolkning är viktigt inom den kvalitativa forskningen. Detta leder till att
resultaten som erhålls genom forskningen är allsidiga och möjliga att utveckla (Bryman
& Bell 2005, s. 398). Inom den kvalitativa forskningen har forskarna ett induktivistiskt
(Bryman & Bell 2005, s. 397) och hermeneutiskt synsätt (Bryman & Bell 2005, s. 398).
I

den

kvalitativa

forskningsprocessen

har

forskarna

möjlighet

att

ändra

problemformuleringen och ändra arbetssättet utefter hur situationen inträffar (Bryman &
Bell 2005, s. 300).

För den kvantitativa forskningsstrategin är siffrorna, istället för orden, det som är av
intresse (Patel & Davidson 2003, s14). Det innebär att forskarna vill förklara saker och
ting snarare än att förstå dem. För att enkelt kunna förklara forskningens resultat måste
svaren vara precisa och lätta att tyda (Bryman & Bell, 2005 s.86). För att samla in data
vid kvantitativa undersökningar kan forskaren använda sig av strukturerade intervjuer,
enkäter eller strukturerade observationer. I en strukturerad intervju utgår intervjuaren
från ett frågeschema med i förväg bestämda frågor, som ska ställas på samma vis i
samma ordning till alla respondenter (Bryman & Bell, 2005 s. 135). Enkäter kan
jämföras med strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005 s. 161), men det är
respondenten själv som fyller i svaren på en svarsblankett och därför är ingen
intervjuare närvarande (Bryman & Bell, 2005 s. 162). Enkäter kan antingen vara
anonyma eller konfidentiella. Att enkäten är anonym innebär att det varken finns namn
eller nummer på enkäten som kan knytas an till respondenten. Att enkäten är
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konfidentiell innebär att författarna vet precis vem som svarat på vilken enkät, men att
det bara är författarna som har tillgång till dessa uppgifter (Patel & Davidson 2003,
s70). Strukturerade observationer är en typ av deltagande observation men där forskaren
i förväg har bestämt vad som ska studeras utifrån snäva regler (Bryman & Bell, 2005 s.
195). Den kvantitativa forskningen har, till skillnad från den kvalitativa, ett
deduktivistiskt och positivistiskt synsätt (Bryman & Bell, 2005 s. 85). Processen i den
kvantitativa forskningen är styrd och arbetet ska göras, i största utsträckning, som
planerat (Bryman & Bell, 2005 s. 86).

I denna uppsats väljer författarna att göra en kvantitativ studie. Anledningen till att en
kvantitativ studie är lämplig är för att en positivistisk och deduktiv syn valts. Eftersom
undersökningen ska genomföras på ett kvantitativt sätt, föll valet på att genomföra
datainsamlingen med hjälp av enkäter. Författarna har valt att göra enkäter då den
insamlade datan är lätt att jämföra på grund av att det finns tydliga svarsalternativ för
varje fråga. Det är enklare att behandla en enkät när författarna behöver mycket data
samt att författarna säkerställer att respondenten inte påverkas av författarnas åsikter.
Författarna kommer använda sig av anonyma enkäter då inga svar kan kopplas till de
enskilda respondenterna. Det är svårt att genomföra intervjuer när stor mängd data ska
samlas in. Detta beror dels på att det tar längre tid att genomföra en intervju än för en
respondent att besvara en enkät. En kvantitativ studie görs även för att syftet är att
förklara om det finns ett gap och hur detta i så fall ser ut.

2.4 Enkätens utformning
Denna undersökning består av en enkät till företagen och en enkät till konsumenterna.
Enkäterna är webbaserade, vilket gör det enklare att sammanställa resultaten från
undersökningen. Enkäten till företagen består av frågor som tar upp olika aspekter inom
leveransserviceelementen vilka är; leveranstid, leveransprecision, leveransflexibilitet,
information, leveranssäkerhet och lagerservicenivå (Jonsson & Mattsson 2011, s. 97;
Oskarsson et al. 2013, s. 36). Företagsenkäten är utformad på så sätt att frågorna är
vinklade så företagen inom kläder&sko-branschen svarar på frågor som handlar om
leverans av kläder&skor, företagen inom böcker&media-branschen svarar på frågor som
rör leverans av böcker&media och så vidare. Enkäten till konsumenterna består av
frågor som rör leverans inom de tre valda branscherna. I konsumentenkäten finns också
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frågor om de olika faktorerna som ska undersökas, så som kön och ålder. Frågorna i
konsumentenkäten och företagsenkäterna är utformade på samma sätt för att författarna
ska kunna jämföra dessa och på så sätt kunna se om signifikanta gap existerar eller inte.
Enkäterna har utformats av alla författarna tillsammans för att försäkra att
formuleringarna är tydliga och lätta för respondenterna att förstå, men även för att
undvika att ledande frågor ställs. Se enkäternas utformning i Bilaga 1 och 2.

Enkäterna baserar sig på ett antal huvudfrågor som är utformade utifrån
leveransserviceelementen i teorin. Dessa leveransserviceelement kan kopplas till
köpprocessen, då elementen indirekt ingår i processen när kunden exempelvis ska söka
information om leverans innan köpet eller utvärdera den efter. I köpprocessen tar
kunden också ställning till vad den tycker är viktigt vid en leverans, det vill säga att den
bedömer om villkoren för leveransen är tillräckliga för konsumentens krav. Därför tar
författarna inte med direkta frågor som handlar om köpprocessen utan denna kan
beskrivas indirekt. Däremot har författarna inkluderat frågor i konsumentenkäten med
olika faktorer för att undersöka om dessa kan påverka kundens beslut. Faktorerna är
köpbeteende, ålder och kön, om kunden har handlat varor från de olika branscherna
eller inte, om kunden varit missnöjd med en leverans eller inte samt om en kund har
returnerat en vara eller inte. Köpbeteende avser hur engagerad och informationssökande
konsumenten är innan köpet samt hur kunden genomför köpet. Detta kopplas till hur
stor respektive liten risk kunden utsätter sig för.

För att enkäten ska vara lättförståelig och innehålla relevanta frågor gjordes en
pilotundersökning innan författarna genomförde enkäten på konsumenterna och
företagen. En pilotundersökning görs för att testa en enkät innan den genomförs på
respondenterna. Detta för att författarna vill säkerställa att frågorna fungerar som det är
tänkt och att undersökningens helhet blir bra. (Bryman & Bell 2005, sid 191). Det är
viktigt för författarna att göra denna undersökning för att säkerställa att det material som
behövs erhålls, men också för att författarna inte kan gå tillbaka och göra om
undersökningen. Pilotundersökningen av konsumentenkäten gjordes på studenter på
Linnéuniversitetet i Växjö som uppfyllde kraven för urvalet. Detta för att författarna
skulle få åsikter från de respondenter som är i målgruppen för att säkerställa att enkäten
är förståelig. Pilotundersökning av både konsumentenkäten och företagsenkäten gjordes
på Pär Aspengren. Författarna till uppsatsen valde Pär som pilotperson för hans
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erfarenheter inom ämnet. Pär är medlem i processgruppen för nätverket Expansiva
Växjö, där han arbetar som samordnare för logistiknätverket i Växjö. Pär har tidigare
erfarenheter från e-handel och leveranser, då han varit engagerad som VD för Nordic Ecommerce Group samt VD för Alwex Logistik AB.

2.5 Undersökningsdesign
Det finns olika undersökningsdesigner som kan användas vid en företagsekonomisk
studie. Experiment innebär att det finns en experimentgrupp och en kontrollgrupp
(Bryman & Bell 2005, s. 54), där experimentgruppen utsätts för en betingelse medan
kontrollgruppen inte utsätts för detta. Fördelningen mellan experimentgruppen och
kontrollgruppen ska vara slumpmässigt fördelad (Bryman & Bell 2005, s.57).
Tvärsnittsdesign är en annan undersökningsdesign som innebär att insamling av data
genomförs för fler än ett fall vid en tidpunkt (Bryman & Bell 2005, s. 65). I den
longitudinella designen studeras också flera fall, men fallen studeras vid olika
tidpunkter (Bryman & Bell 2005, s.70). En metod som gör en ingående och detaljerad
analys av ett enda fall benämns fallstudie (Bryman & Bell 2005, s.71). Den sista
undersökningsmetoden som kan användas är jämförande design, vilket innebär att
forskare använder sig av likartade eller identiska metoder för att jämföra två eller flera
fall med varandra (Bryman & Bell 2005, s. 75).

I denna uppsats kommer tvärsnittsdesign att användas både för undersökning av företag
och av slutkonsumenter. Tvärsnittsdesignen kommer användas för att forskarna kommer
genomföra enkäten på flera olika fall vid en tidpunkt. Detta innebär att respondenterna
endast kommer svara på enkäten en gång och undersökningen kommer därför inte
upprepas för att följa upp svaren efter en viss tid.

2.6 Datainsamling
Datainsamling kan ske på två olika sätt, antingen genom att samla in primär- eller
sekundärdata (Bryman & Bell 2005, s. 230). Primärdata innebär att forskarna själva
samlar in information, vilket kan göras antingen kvalitativt eller kvantitativt och därför
med hjälp av exempelvis intervjuer, enkäter eller observationer (Jacobsen 2002 s. 57).
Sekundärdata innebär att datan som används har samlats in av någon annan. Detta leder
till att den insamlade datan kan ha samlats in av andra anledningar än vad den nya
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forskningen syftar till. Det är därför viktigt att försäkra sig om att datan som ska
användas är användbar för den egna forskningen (Bryman & Bell 2005, s. 231).

Den använda datan i denna uppsats är primär och sekundär. Den primära datan är
material som författarna samlar in från enkäter som görs på företag och konsumenter
avseende vad de tycker är viktigt med de olika leveransserviceelementen. Denna data
kommer användas för att förklara om det finns signifikanta gap mellan vad företagen
tror att konsumenterna tycker är viktigt och vad konsumenterna tycker är viktigt
avseende leveransserviceelementen. Sekundärdatan kommer representeras av material
som finns tillgängligt i litteratur, vetenskapliga artiklar och liknande. Denna data
kommer användas för att ge läsaren en tydlig bakgrund till varför uppsatsen skrivs, samt
förståelse om olika teorier som är nödvändiga för att kunna följa och förstå uppsatsen.

2.7 Urval
Vid genomförandet av en undersökning är det oftast nödvändigt att göra ett urval,
eftersom det många gånger är omöjligt att undersöka alla enheter i en population
(Bryman & Bell 2005, s. 109). När ett urval ska genomföras kan detta göras antingen
med ett sannolikhets- eller icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2005, s. 110). Ett
sannolikhetsurval innebär att urval görs på slumpmässiga grunder, det vill säga att alla
enheter i populationen har samma chans att väljas ut. Detta leder oftast till att
undersökningen får ett representativt urval. Motsatsen kallas icke-sannolikhetsurval och
innebär att urvalet inte gjorts på slumpmässiga grunder. I detta urval har inte alla
enheter samma chans att bli utvalda, då forskarna är mer aktiva i valet av vilka
respondenter som får delta. Detta kan leda till att enheterna som väljs ut för
undersökningen inte representerar resten av populationen vid en generalisering av
resultaten (Bryman & Bell 2005, s. 111).

Författarna kommer i denna studie göra ett icke-sannolikhetsurval på grund av att de
varken har tid eller resurser som krävs för att kunna genomföra ett sannolikhetsurval.
Det finns flera olika typer av urval som ingår i icke-sannolikhetsurval. Ett av dessa är
bekvämlighetsurval, vilket innebär att personerna som studeras är de som finns
tillgängliga för forskaren när undersökningen genomförs (Bryman & Bell 2005, s.124).
Det kan vara svårt att generalisera resultaten eftersom det kan vara svårt att göra
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representativa urval (Bryman & Bell 2005, s. 125). Ett annat urval som ingår i ickesannolikhetsurvalet

är

snöbollsurval,

vilket

kan
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vara

en

typ

av

bekvämlighetsurval. Detta innebär att forskaren använder en liten grupp människor som
i sin tur tar kontakt med andra respondenter och på så sätt får forskaren sitt urval
(Bryman & Bell 2005, s. 126). Detta gör det enkelt för forskaren att komma i kontakt
med sitt urval utan att själva ta kontakt med undersökningspersonerna (Bryman & Bell
2005, s. 127). Den sista urvalsformen är kvoturval, vilket är ett urval där forskare delar
in populationen i olika grupper. Detta leder sedan till att aktiva val sker utifrån de olika
grupperna angående vilka som ska delta i undersökningen (Bryman & Bell 2005, s.
128).

2.7.1 Urval av företag
I denna studie kommer bekvämlighetsurval göras när företagen ska väljas. Endast
företag som är verksamma i Sverige är relevanta för undersökningen. Personerna som
svarar på enkäten ska arbeta i Sverige, vilket underlättar datainsamlingen och kontakten
med företagen. Det som förenklar genom att välja svenska företag med svenska
kontaktpersoner är att kontakten sker på svenska samt att det inte finns någon
tidsskillnad att ta hänsyn till. Att kontaktpersonen är svensk är även viktigt för att den
ska vara insatt i hur leveranser fungerar i Sverige, då detta kan skilja sig åt mellan olika
länder (Brings e-handelsrapport 2013 s. 27). Företagen som undersöks har antingen bara
distanshandel eller även fysisk butik, där kravet är att företagen erbjuder internethandel.
Företagen är verksamma i e-handelsbranschen och jobbar därmed kontinuerligt med
leveranser, vilket gör att de valda företagen får en anknytning till teorin som ska
studeras, det vill säga leveransserviceelementen. Undersökningen ska studera hur gapet,
mellan vad företagen tror att konsumenterna tycker är viktigt och det konsumenterna
tycker är viktigt, skiljer sig mellan olika branscher. Därför gjordes först ett urval på
vilka branscher som ska studeras. Enligt e-barometerns rapport (2014) är de tre största
branscherna inom e-handel kläder&skor, böcker&media samt hemelektronik. Detta var
anledningen till att dessa tre branscher valdes ut och det resulterar i att tre branscher
studeras. Företag inom varje bransch identifierades och kontaktades. Detta blev ett
bekvämlighetsurval, då författarna använde Internets sökmotor för att komma i kontakt
med e-handelsföretag som är verksamma inom de olika branscherna. Kundtjänst
kontaktades om författarna inte hittade direktnummer till en relevant person på företaget
och därefter kom författarna i kontakt med kontaktpersonerna. Kontaktpersonerna är
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VD eller arbetar inom ämnet logistik eller marknad och har exempelvis befattningar
som logistikchef och e-commerce manager. Dessa har därför kunskap om ämnet och gör
att svaren som erhålls är trovärdiga. Se Figur 3 för de undersökta företagen.

Bransch
Företag
Företag A
CDON
Halens
Lager 157
Bubbleroom
MQ
Ginza
Adlibris
Bokus
Historiska Media
Media Markt
Teknikmagasinet
Conrad.se
Totalt

Kläder&skor Böcker&media Hemelektronik Kontaktperson
X
X
X
Ansvarig för kundcenter
X
X
X
Chef commercial officer
X
Business manager
X
E-commerce manager
X
Marknadskoordinator
X
E-commerce manager
X
Avdelningschef för distribution
X
Marknad/logistik
X
Chef för varuförsörjning
X
VD
X
Logistikchef
X
VD
X
Projekt- marknadskoordinator
6
6
5

Figur 3: Uppsatsens respondentföretag (Egen illustration).

2.7.2 Urval av slutkonsumenter
När urvalet för vilka konsumenter som ska studeras valdes ut, gjordes detta också med
bekvämlighetsurval. En förteckning över den totala populationen som e-handlar är
något författarna saknar och detta hade varit nödvändigt för att slumpmässigt kunna
välja ut enheter till undersökningen. Däremot har författarna tillgång till antalet som
befinner sig i den valda populationen (SCB 2015). I bakgrunden presenterades att den
vanligaste gruppen som handlar på nätet är personer mellan 18-30 år (Brings ehandelsrapport

2013

s.7).

För

att

begränsa

denna

åldersgrupp

valdes

att

undersökningens population endast består av 18-30 åringar, folkbokförda i Växjö
kommun. Därför ska denna undersökning bara studera ett urval från denna population,
med hjälp av enkäter. Beroende på detta kommer åldern 18-30 och att personerna är
folkbokförda i Växjö vara ett krav för att respondenterna ska få svara på enkäten.
Författarna försäkrar sig om detta på så sätt att innan enkäten delas ut frågar de om
personen uppfyller dessa krav. Urvalet kommer bestå av personer som är närvarande där
författarna genomför undersökningen, exempel på platser är shoppingcentrumet Grand
Samarkand och Linnéuniversitetet båda belägna i Växjö. Detta leder till att det blir ett
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icke-sannolikhetsurval då inte hela populationen har samma möjlighet att befinna sig på
dessa platser samtidigt som författarna ska genomföra undersökningen.

Undersökningens totala population, 18-30 åringar folkbokförda i Växjö kommun, består
av 17 211 personer (SCB 2015). För att beräkna hur stort urval som krävs användes två
olika undersökningssidor på Internet som är till för att skapa enkäter. Med hjälp av
dessa och vetskapen om populationens storlek, kunde urvalets storlek beräknas till 96
personer (Survey Monkey 2015; Survey System 2012). För enkelhetens skull kommer
författarna att sträva efter att få in 100 svar på enkäten från konsumenterna. Urvalet på
100 respondenter baseras på populationen, en konfidensnivå och en felmarginal.
Konfidensnivån och konfidensintervallet talar om hur tillförlitligt ett resultat är.
Konfidensnivån benämner risken för att fel uppstår. Undersökningens konfidensnivå är
95 % vilket betyder att det finns 5 % risk att ha fel. Felmarginalen kallas även
konfidensintervall och innebär hur mycket svaret varierar runt resultatet som erhålls
från undersökningen. Undersökningens konfidensintervall är 10 % vilket innebär att om
50 % av kunderna tycker något är viktigt, kan slutsatsen dras att 40-60 % av hela
populationens kunder tycker det är viktigt (Rudberg 1993, s. 145; Løvås 2006, s. 224225).

2.7.3 Kritik till population och urval
Kritik till undersökningens population av konsumenter är att det finns fler än 18-30
åringar folkbokförda i Växjö kommun som handlar på Internet. Dock hade inte
författarna möjligheten att undersöka dessa och var därför tvungna att göra en rimlig
begränsning till en viss population för att sedan kunna göra ett urval. Det som är dåligt
med urvalet som gjorts är att alla enheter i populationen inte får möjlighet att delta i
undersökningen, eller överhuvudtaget bli medvetna om att den genomförs. Detta gäller
för både konsumenterna och företagen. Med tanke på att författarna gjorde urvalet med
hjälp av icke-sannolikhetsurval och bekvämlighetsurval gör det att undersökningen kan
genomföras men antagligen inte generaliseras.

2.8 Sanningskriterier
I den kvantitativa studien presenterar Bryman och Bell (2005) tre kvantitativa
kvalitetsmått, vilka är reliabilitet, validitet och replikation.
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2.8.1 Reliabilitet
Reliabilitet handlar om att hantera tillförlitligheten och likgiltigheten i undersökningens
mätningar och mått för att öka kvaliteten på den kvantitativa informationen (Patel &
Davidson 2003, s. 98). Att använda sig av reliabilitet kan vara ett sätt att komma fram
till vilken forskningsdesign som är mest lämplig att tillämpa (Bryman & Bell 2005, s.
66). Inom reliabilitet finns tre element som är användbara när forskare ska ta hänsyn till
beslut som berör kvaliteten på måtten eller för att se om mätningarna är tillförlitliga
(Bryman & Bell 2005, s. 94). Det första är stabilitet, vilket menar att forskaren
kontrollerar om mätningarna visar stabila resultat som inte varierar över en tidsperiod.
Det andra elementet är intern reliabilitet som berör mått med flera indikatorer. Det som
är viktigt här är att forskaren behöver veta om indikatorerna är tillförlitliga (Bryman &
Bell 2005, s. 94). Det sista elementet är interbedömarreliabilitet, vilket tar upp att det
finns en osäkerhet när data ska översättas till kategorier av flera olika observatörer.
Detta blir ett problem om deras tolkningar inte stämmer överens (Patel & Davidson
2003, s. 99).

Det är svårt att säga om undersökningen som genomförs i denna uppsats på
konsumenter och företag är reliabel eller ej. Detta beror på att inte alla element antas
vara uppfyllda. Studien kommer inte att vara stabil på grund av att det finns trender och
teknisk utveckling som kommer påverka leveransen över tid och därmed även
kundernas preferenser om hur den ska genomföras. Det innebär att om undersökningen
görs i framtiden är det inte säkert att resultatet blir detsamma. Denna studie är intern
reliabel då författarna har enat undersökningen och håller sig inom samma område,
vilket gör att de olika indikatorerna behandlar samma ämne. Detta gör det enklare för
respondenten att förstå undersökningens helhet. Författarna till studien har arbetat ihop
tidigare vid utformandet av andra rapporter, det gör att de är lika i sitt tänk och
tolkningar. Författarna är också öppna för nya synsätt och kommunicerar med varandra.
Detta leder till att författarna kommer koda data på samma sätt och därför kommer
kriteriet om interbedömarreliabilitet uppfyllas.

2.8.2 Replikation
Replikation handlar om att en forskare vill kunna göra om en undersökning. En
anledning till att forskare vill göra denna repetition är att de kan vara osäkra på om de
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grundläggande resultaten verkligen stämmer överens med de resultat som andra forskare
har fått fram. Det är därför viktigt att metoden är väl beskriven så att undersökningen
sedan går att göra om på samma sätt som tidigare (Bryman & Bell 2005, s. 48).
Replikation minimerar forskarens påverkan eller förväntningar på undersökningen.
Begreppet innebär att undersökningen inte har påverkats av en enskild forskares åsikter
(Bryman & Bell 2005, s. 102).

Undersökningen kan göras om då de gjorda enkäterna enkelt kan användas som en mall
på andra typer av branscher med ett annat urval. Hur undersökningen är gjord är väl
beskriven, vilket gör det enkelt för andra forskare att se hur författarna till denna
uppsats har gjort. På detta sätt kan forskare minimera risken att undersökningen
påverkas av författarnas åsikter och resultatet blir rättvisande beroende på olika
situationer som studeras.

2.8.3 Validitet
Det tredje och sista kvalitetsmåttet är validitet, vilket berör frågan om måttet för ett
begrepp verkligen mäter det som är tänkt att mätas. En forskare vill veta om
undersökningens slutsatser hänger ihop eller inte (Patel & Davidson 2003, s. 98). Det
finns tre typer av validitet som kan beskriva hur bra en tvärsnittsdesign står sig utifrån
de kvantitativa kvalitetsmåtten. Den första är intern validitet som oftast berör frågor
som rör kausalitet (Bryman & Bell 2005, s. 67). Det är svårt att fastställa ett
orsakssamband utifrån den insamlade informationen. Det kan röra frågan om hur väl
forskaren lyckas övertyga att den oberoende variabeln verkligen är skyldig till att det
finns en variation i den beroende variabeln (Bryman & Bell 2005, s. 49). Den andra är
extern validitet, vilket har att göra med hur väl det mätvärde som erhålls vid en
undersökning stämmer överens med verkligheten. Extern validitet blir därför viktigt när
forskare väljer ut sitt urval i en undersökning (Bryman & Bell 2005, s. 68). Den sista
typen är ekologisk validitet, vilket innebär hur vetenskapliga resultat kan appliceras i
befolkningens vardag och i deras naturliga omgivningar (Bryman & Bell 2005, s. 68).
Det handlar om att mätningarna ska kunna ta fasta på människors åsikter, kunskaper och
attityder i det sociala vardagslivet. Den ekologiska validiteten kan störas vid en
tvärsnittsdesign då forskare använder hjälpmedel så att den naturliga miljön blir mer
konstlad (Bryman & Bell 2005, s. 49).
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Denna studie uppfyller några kriterier inom validitet. Den övergripande validiteten
uppfylls genom att de ställda frågorna behandlar leveransservice på ett rättvisande sätt.
Att frågorna behandlar leveransserviceelementen på ett rättvisande sätt säkerhetsställs
genom att en pilotundersökning genomfördes för att kunna bearbeta enkäten och
redigera eventuella oklarheter, innan de riktiga respondenterna fick möjlighet att
besvara den. I denna uppsats kommer det vara svårt att påvisa att det finns ett
orsakssamband mellan variablerna, vilket betyder att undersökningen blir svår att
benämna som internt valid. Undersökningen kommer att vara externt valid för den
population som urvalet baserats på men inte för andra typer av populationer.
Kontaktpersonerna på de utvalda företagen kommer kunna ta del av studien, därför
kommer de kunna använda resultaten för att matcha kundernas önskemål. Detta leder
till att den ekologiska validiteten stärks. Däremot kan denna ekologiska validitet störas
eftersom författarna använder en tvärsnittsdesign, vilket gör att de utvalda
respondenterna ska svara på en enkät som inte brukar ingå i deras vardag.

2.9 Generaliserbarhet
Generaliserbarhet

innebär

att

resultatet

från

respondenterna

i

kvantitativa

undersökningar kan antas gälla för andra grupper (Bryman & Bell 2005, s. 100). Det är
dock viktigt att veta att resultatet endast kan generaliseras till den population som
urvalet har gjorts från. Hur väl ett kvantitativt resultat kan generaliseras eller ej beror på
hur representativt urvalet är. Det betyder att urvalet som gjorts ska spegla populationen
på ett bra sätt. För att göra ett så representativt urval som möjligt är det, i många fall,
bäst att använda sig av slumpmässighetsurval (Bryman & Bell 2005, s. 100). Då
kommer inte urvalet att påverkas av att forskaren väljer ut respondenter efter vissa, ofta
i förväg, valda kriterier (Bryman & Bell 2005, s. 101). Det är även viktigt att tänka på
hur väl resultaten kan generaliseras på olika platser, det vill säga exempelvis för olika
länder med olika kulturer. Tid är ytterligare en aspekt som bör beaktas vid studerandet
av hur generaliserbart ett resultat är till andra grupper. Med tid avses att resultatet kan
ha föråldrats och är därför inte längre giltigt och därmed inte är generaliserbart (Bryman
& Bell 2005, s. 130).

Det är svårt att generalisera uppsatsens studie till andra grupper, platser och tider. Detta
på grund av att urvalet har skett med ett bekvämlighetsurval och därför får inte alla

21

individer i populationen samma chans att delta i undersökningen. Företagens svar
kommer inte kunna användas på andra företag då svaren handlar om vad dessa
individuella företag tror att konsumenterna tycker är viktigt vid en leverans inom deras
bransch. Att generalisera studiens resultat till andra platser är inte heller sannolikt då
leveranser kan ske helt olika beroende på var undersökningen ska generaliseras till.
Kunderna kan även ha helt olika preferenser då de påverkas av olika omkringliggande
faktorer. Utifrån aspekten tid är studien inte generaliserbar då sättet att leverera
förmodligen kommer förändras över tid. Detta eftersom det ständigt sker en teknisk
utveckling och i framtiden kan leveranserna komma att ske på ett helt annat sätt än hur
de genomförs idag.

2.10 Forskningsetiska övervägande
Inom företagsekonomisk forskning finns etiska övervägande som forskarna bör ha i
åtanke. Dessa handlar om hur individer som studerats behandlas och om det finns
aktiviteter som forskaren bör eller inte bör engagera sig i tillsammans med det som
studerats (Bryman & Bell 2005, s. 556). Bryman & Bell (2005) presenterar fem etiska
principer. Den första kallas för informationskravet och innebär att författarna ska berätta
för de undersökta personerna vilket syfte undersökningen har och vilka moment som
ingår. Samtyckeskravet är en annan princip som innebär att det ska vara frivilligt att
delta och att undersökningspersonerna ska ha rätt att avbryta undersökningen om så
önskas. Den tredje principen konfidentialitets- och anonymitetskravet handlar om att
personer som är med i undersökningen har rätt att vara anonyma. Uppgifter som samlas
in från undersökningspersonerna ska behandlas konfidentiellt. Till exempel ska
personuppgifter förvaras säkert så att inte obehöriga får tillgång till dessa.
Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in bara får användas för
forskningsändamålet och inte utanför detta. Den sista principen benämns falska
förespeglingar och innebär att forskaren inte ska ge falsk eller vilseledande information
om undersökningen.

I denna studie kommer informationskravet att tas hänsyn till genom att vid utskick av
enkäter tydligt förklara vad undersökningen handlar om och varför den genomförs. Det
kommer även förklaras vilka moment som ingår och hur lång tid undersökningen
beräknas ta. Författarna kommer vara tydliga med att det är frivilligt att delta och att
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undersökningspersonerna när som helst kan avbryta undersökningen. Detta för att
undersökningspersonerna inte ska känna sig pressade att de måste delta. Detta leder till
att samtyckeskravet uppfylls. För att undersökningen ska uppfylla konfidentialitets- och
anonymitetskravet kommer det inte frågas efter namn eller personnummer på
konsumenterna. Detta för att forskarna inte ska kunna koppla personer till svaren och
för att undvika stora bortfall. Företagen som undersöks kommer kunna vara anonyma
ifall de önskar och kommer istället få en annan beteckning som till exempel “Företag
A”. Även här kommer inga svar kunna kopplas till de företag som deltar. De svar som
erhålls kommer bara behandlas av författarna och de kommer bara användas till
undersökningen och inte i andra sammanhang. Detta leder också till att nyttjandekravet
uppfylls. Studien kommer uppfylla kravet falska förespeglingar genom att information
om undersökningen tydligt förklaras i utskick av enkäter. Denna information ska vara
korrekt och inte ge undersökningspersonerna falsk eller vilseledande information.

2.11 Tillvägagångssätt för analys
I analysen kommer två olika hypoteser att testas för att bestämma om dessa ska
förkastas eller accepteras. En hypotes formuleras för frågeställning 1 och en för
frågeställning 2. Första steget i analysen innebär att författarna ska undersöka om det
finns signifikanta gap mellan vad de utvalda företagen tror att konsumenterna tycker är
viktigt och vad konsumenterna tycker är viktigt avseende leveransserviceelement vid
e-handelsköp. Här kommer t-test att genomföras för att undersöka om det finns en
statistisk signifikans. Detta kopplas till frågeställning 1a. Utifrån testerna kan svaren
jämföras för att se hur detta skiljer sig åt mellan de branscher som studeras, vilket
besvarar frågeställning 1b. För att kunna svara på uppsatsens andra fråga måste
författarna göra en sambandsanalys. Detta för att se om det finns ett signifikant
samband mellan de faktorer som ställts upp och hur konsumenterna har svarat på
frågorna avseende leveransserviceelementen. För att kunna genomföra t-test och
sambandsanalys ska författarna använda det statistiska datorprogrammet SPSS,
Statistical Package for the Social Sciences. Nedan presenteras en modell över analysen i
Figur 4.
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Figur 4: Analysmodell (Egen illustration).

2.12 Tidsplan
Nedan, i Figur 5, presenteras en plan över hur arbetsgången under uppsatsen ser ut.
Under arbetets gång sker ett par delinlämningar på de olika avsnitten i uppsatsen. Dessa
motsvarar ett inledningskapitel, ett metodavsnitt, en teorisamling och slutligen en
presentation av den insamlade datan, det vill säga det empiriska materialet. I koppling
till dessa inlämningar sker så kallade PM, seminarium, där det finns möjlighet att få
konstruktiv kritik på uppsatsen för att försöka få ett så bra slutresultat som möjligt.
Under arbetets gång finns även en handledare tillgänglig för att få råd och feedback.
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Arbetet startade med att ett problem identifierades och en frågeställning formulerades
utifrån detta problem. Utifrån frågeställningarna ska lämplig teori tas fram kring ämnet.
I teoriavsnittet redogörs det även för teori om hypotesprövning och de statistiska test
som ska göras i analysen. Utifrån teorin kommer sedan hypoteser att formuleras. Efter
att teorin utformats operationaliseras den genom att en enkät utformas. Sedan börjar
arbetet med att kontakta respondentföretag inom varje bransch. Enkäten skickas ut till
de företag som valt att medverka och konsumentsvaren samlas in. På de svar som
samlats in genom enkäten görs sedan test i SPSS för att bestämma om nollhypoteserna
accepterades eller förkastades. Reflektioner görs sedan kring resultaten och en slutsats
formuleras.

Vecka
Att göra
Introduktion
Delinlämningar
PM 0
PM 1
PM 2
PM 3
PM 4
Handledning
Möte med examinator
Teoriinsamling
Kontakta företag
Intervjua företag
Intervjua kunder
Slutmanusgranskning
Slutinlämning
Slutseminarium

6
X

13

14

15

16

17

X

X

X

18

19

20

21

22

23

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

Figur 5: Tidsplan (Egen illustration).
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2.13 Metodsammanfattning
Nedan i Figur 6, sammanfattas de olika valen från metodavsnittet som gäller för
uppsatsens studie.

Metodsammanfattning
Vetenskapligt synsätt

Positivistiskt

Vetenskapligt angreppssätt

Deduktivt

Forskningsstrategi
Enkätens utformning

Kvantitativt
Företagsenkät
Konsumentenkät

Undersökningsdesign

Tvärsnittsdesign

Datainsamling

Primär
Sekundär

Urval

Icke-sannolikhetsurval
Bekvämlighetsurval

Sanningskriterier

Intern reliabilitet, interbedömarreliabilitet
Replikation
Extern validitet, ekologisk validitet

Generaliserbarhet

Inte möjlig

Forskningsetiska överväganden

Informationskravet
Samtyckeskravet
Anonymitetskravet
Nyttjandekravet
Falska förespeglingar

Tillvägagångssätt för analys

T-test
Sambandsanalys

Figur 6: Metodsammanfattning (Egen illustration).
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3 Teori
I detta avsnitt presenteras relevanta teorier för ämnet för att läsaren ska få en
grundläggande förståelse för att kunna följa uppsatsens empiriavsnitt samt analys och
slutsats. Exempel på teorier som presenteras är leveransserviceelementen, gapmodellen och teori för statistiska test. Nedan i Figur 7, presenteras dispositionen över
teorikapitlet och vilka teorier som berör forskningsfråga 1 respektive 2.

Figur 7: Teoridisposition (Egen illustration).

3.1 Leveransserviceelement
Leveransservice är en del inom den allmänna kundservicen och kan definieras som
arbetet från att en order läggs av kund tills den har levererats av företaget (Jonsson &
Mattsson 2011, s. 97). Det som leveransservice avser inom kundservicen är att
leveransservicen bara har att göra med det fysiska flödet av produkter och material
(Lumsden 2006 s. 260). Leveransen är en tjänst som levererar en fysisk vara från
företag till kund. Vissa gånger är tjänsten, det vill säga leveransen, lika viktig som varan
i sig. Detta kan bero på att kunden prioriterar att få varan exempelvis hemlevererad
(Jonsson & Mattsson 2011, s. 98). Leveransen blir alltså en tjänst runt den fysiska varan
som köps och det är viktigt att denna genomförs bra för att skapa mervärde hos kunden.
Företaget bör förstå vad kunderna tycker är viktigt avseende leveranserna så företagen
kan utforma sina logistiksystem efter detta (Jonsson & Mattsson 2011, s. 99).
Kundorientering är ett begrepp som framkommer allt mer, vilket innebär att företagen
sätter kunden och dess krav i fokus. Detta blir en utgångspunkt för alla processer i de
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företag med god tillväxt. Det gör att kraven på kundordertillverkning ökar som i sin tur
leder till ökade krav på korta leveranstider (Lumsden 2006 s. 276).

Det är viktigt för företag att tillhandahålla tillräckligt bra leveranservice så att kunders
behov uppfylls. Förr var det vanligt att företag uppfyllde denna service med hjälp av
lagerhållning så att leverans kunde ske direkt när ordern lades av kund (Oskarsson et al.
2013, s. 30). Det har dock blivit vanligare att möta krav på flexibilitet och
kundanpassning, vilket har medfört högre kostnader och gjort det svårare att hålla lager
(Lumsden 2006 s. 302). För att företagen ska klara av att minska sina lager, krävs att
processerna blir snabbare för att företagen ska kunna hålla korta leveranstider med hög
tillförlitlighet. För att undvika höga kostnader och sämre leveransservice är tiden ett
viktigt element (Oskarsson et al. 2013, s. 30-31). Leveransservicen kan delas in i sex
olika element vilka är; leveranstid, leveransprecision, leveransflexibilitet, information,
leveranssäkerhet och lagerservicenivå (Jonsson & Mattsson 2011, s. 97; Oskarsson et al.
2013, s. 36).

3.1.1 Leveranstid
Tiden som går från det att en kund lägger en order tills det att leveransen har genomförts
benämns leveranstid och denna presenteras oftast i veckor eller dagar (Oskarsson et al.
2013, s.35). Vanligtvis räknas tiden fram tills varorna lämnas på ett ombud eller
liknande. Detta på grund av att tiden ut till den specifika kunden varierar beroende på
var den bor. Tiden det tar för leverans hem till kund, adderas på leveranstiden för att
erhålla den totala leveranstiden vid hemleveranser till kund. En lång leveranstid leder
till att kapitalbindningen ökar då varorna binds samt att flexibiliteten minskar (Jonsson
& Mattsson 2011, s.102). Leveranstidens längd kan bestämmas på två sätt, antingen
genom möjligt-att-lova eller erfarenhetsmässigt. Möjligt-att-lova innebär att leveranser
kan ske från lager utan att andra kunders leveranser påverkas. Det är därför viktigt för
företaget att ha en bild över hur mycket av varorna i lagret som redan är bortlovade till
andra kunder (Jonsson & Mattsson 2011, s.278). Det kan finnas varor tillgängliga i
lager som räknats till andra ordrar men som inte har levererats än och därför är dessa
inte tillgängliga (Jonsson & Mattsson 2011, s.279). Att bestämma leveranstiden på
erfarenhetsmässiga grunder är fördelaktigt på så vis att det många gånger är en
standardleveranstid som tas fram. Det gör att det är lätt för företaget att berätta för
kunderna om hur lång leveranstiden är. Dock är det svårt att veta hur lång leveransen
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ska vara, då den måste kunna täcka situationer när efterfrågan är större än vanligt
(Jonsson & Mattsson 2011, s. 280).

3.1.2 Leveransprecision
Detta mått avser hur väl beställningen levereras till kunden på den tidpunkt som lovats
av företaget (Jonsson & Mattsson 2011, s.101). Leveransprecisionen har samma
innebörd som tillförlitligheten i leveransen (Lumsden 2006 s. 261). Den utlovade
tidpunkten av företaget kan exempelvis avse ett exakt klockslag eller en viss dag. Det
innebär att en order som levereras tidigare eller senare har dålig leveransprecision
(Lumsden 2006 s. 262). Dock kan det förekomma att den utlovade tidpunkten ibland är
ett tidsintervall, vilket innebär att leveransen kan ske inom ett visst antal dagar eller
timmar. Detta leder till att företaget får ett så kallat tidsfönster att leverera inom.
Leveransprecisionen är exempelvis viktig för att kunden kanske endast kan ta emot
varan vid den utlovade tidpunkten (Jonsson & Mattsson 2011, s.101). Det vill säga att
det är kunden som avgör hur väl företaget lyckats att leverera vid rätt tidpunkt
(Oskarsson et al. 2013, s. 37).

3.1.3 Leveransflexibilitet
Leveransflexibiliteten tar upp hur väl företaget lyckas anpassa leveranserna till kundens
önskemål (Lumsden 2006 s. 263) och hur väl företaget kan anpassa leveransen efter en
förändring i kundefterfrågan när kunden redan lagt en beställning (Jonsson & Mattsson
2011, s.102). Det kan gälla anpassningar i orderstorlekar, emballage och
leveransadresser (Lumsden 2006 s. 263). Leveransflexibilitet kan ske både före och
under en order. Före ordern avser flexibiliteten hur väl företaget kan förse kunderna
med något utöver det vanliga som företaget arbetar med. Detta kan exempelvis vara att
företaget har möjlighet att erbjuda kunderna en annan leveranstid än standardtiden för
att motsvara kundernas önskemål. Det kan även vara att företaget kan leverera önskvärd
kvantitet till kunderna oavsett om den är mindre än kvantiteten de vanligtvis har
möjlighet att leverera. Leveransflexibilitet under ordern har att göra med hur väl
företaget kan acceptera att kunden önskar att göra ändringar i en redan lagd order.
Exempelvis att kunden vill tidigarelägga leveransen eller öka antalet beställda varor
(Jonsson & Mattsson 2011, s.103).
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3.1.4 Information
När kraven på tiden ökar blir utbytet av information mellan aktörerna allt viktigare. I
detta avseende innebär information, information om leveransen. Informationsutbytet
mellan företag och kund är viktigt då det handlar om att företaget måste kunna
kommunicera vad kunden kan erbjudas (Lumsden 2006 s. 263). Det är viktigt för
företag att så tidigt som möjligt få veta hur stor efterfrågan är hos kunderna, då det
annars är svårt att veta hur mycket som ska beställas eller produceras samt för att de ska
kunna planera sina leveranser. Däremot för kunderna är det viktigt att veta vilken
leveransservice som kan erbjudas och om företaget kan uppfylla kundernas krav.
Kunden vill ha information avseende lagersaldo, hur väl leverantören kan leverera och
om kunden kan följa en pågående order eller leverans. Leveransinformationen rör sig
mellan företaget och kunden och kan förmedlas innan eller under ett köp (Oskarsson et
al. 2013, s. 36). Leveransinformation innan ett köp kan förmedlas via ehandelsföretagets hemsida och det kan exempelvis handla om hur lång tid leveransen
beräknas ta, hur den genomförs, vem som genomför den och så vidare.
Leveransinformation under tiden kan vara att kunden får veta om eventuella problem
eller hinder uppstår under leveransens gång (Jonsson & Mattsson 2011, s. 99).

3.1.5 Leveranssäkerhet
Leveranssäkerheten innebär att rätt produkt levereras i rätt kvalitet och i rätt kvantitet
till kund. Det innebär att den levererade ordern ska stämma överens med beställningen
som kunden gjorde (Lumsden 2006 s. 262). Företaget blir uppmärksammade om en
leverans levereras med fel först då kunden meddelar om detta, då det inte är företagets
avsikt att skicka felaktiga varor. Det är alltså kunden som avgör om ordern är rätt
levererad eller ej. Om kunden accepterar den felaktiga leveransen utan att kontakta
företaget kommer företaget aldrig bli medveten om sitt fel. Varorna kan vara felaktiga
på så vis att de går sönder under transporten, att mängden inte stämmer eller att ett
misstag gjorts i företagets kvalitetskontroll (Jonsson & Mattsson 2011, s.102).

3.1.6 Lagerservicenivå
Lagerservicenivån avser hur väl företaget kan leverera direkt från lager till kund när
kunden lägger en order (Jonsson & Mattsson 2011, s. 100) och kan också benämnas
lagertillgänglighet (Lumsden 2006 s. 302). Det vill säga att det är viktigt att produkter
som efterfrågas ska finnas på lager när de behövs (Jonsson & Mattsson 2011, s. 100).
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Precis som för allt annat är det viktigt att göra avvägningar avseende lagernivåer, i detta
fall krävs det att en bedömning görs avseende hur mycket varor som ska finnas på lager
i förhållande till kostnaden för varorna på lagret. Att lagra lågvärdesprodukter är bättre
än att lagra dyra varor på grund av att kapitalbindningen blir lägre (Jonsson & Mattsson
2011, s. 324). Lagerservicenivån mäts hos företaget men kommer sedan att påverka
kunden (Oskarsson et al. 2013, s. 37). Detta genom att om företaget inte har varorna i
lager när kunden beställer, blir leveranstiden längre. Detta eftersom företaget i sin tur
behöver beställa varorna och få de levererade till lagret innan de kan skickas till
slutkonsumenten (Lumsden 2006 s. 262).

3.2 Gap-modellen
Gap-modellen är en modell som vill förklara orsakerna till kundmissnöje. Modellen
visar negativa gap mellan kundens förväntade och upplevda värde. Dessa gap har enligt
modellen uppstått på grund av olika gap som är kopplade till designen och produktionen
av service. Gap-modellen består av fem olika gap (Bergman & Klefsjö 2012, s. 341).
Gap-modellen illustreras i Figur 8.

3.2.1 Gap 1
Det första gapet är skillnaden mellan kunders förväntningar och företagets uppfattningar
om dessa förväntningar. Detta gap uppstår på grund av att företag inte förstår vad
kunder tycker är av hög kvalitet. När företaget inte förstår kundernas förväntningar kan
detta leda till dåliga beslut och sämre allokering av resurserna. Att veta vad kunder vill
ha och förväntar sig är första steget i att leverera service till kunderna, vilket är ett
kritiskt steg. För att kunna skapa ett erbjudande som tillfredsställer, och helst överträffar
kundernas förväntningar, krävs att företag förstår sina kunders behov och förväntningar.
Det finns många orsaker till varför företag inte vet vad kunder förväntar sig, där en
anledning är att företaget har bristande marknadsundersökningar. När ledningen eller de
anställda i företaget inte får in korrekt information om kunders förväntningar kommer
gap 1 vara stort. En annan viktig faktor som är relaterad till det första gapet är bristande
kommunikation i företaget. De anställda i företaget vet ofta mycket om kunderna, men
om ledningen inte pratar med de anställda och blir införstådda om vad dessa har
kunskap om kommer gapet bli större. Om det dessutom finns många ledningsnivåer i
företaget blir gapet ännu större. Något annat som är relaterat till gap 1 är när ett företag
har bristande strategier för att behålla och stärka relationen med sina kunder. Om
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företag har starka relationer med sina nuvarande kunder är det mindre troligt att gap 1
uppstår. Fokuserar företag för mycket på att försöka få nya kunder, kan detta leda till att
de misslyckas med att förstå förändrade behov och förväntningar som de existerande
kunderna har (Wilson et al. 2012, s. 96-98).

3.2.2 Gap 2
Det andra gapet är mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och det
utformade erbjudandet. Det kan vara svårt att göra kundens röst hörd genom
utformningsprocessen. Detta gap kan uppstå på grund av att det finns en bristande
förståelse i ledningen för vad kvalitet är för kunden och på grund av dålig
kommunikation inom företaget (Bergman & Klefsjö 2012, s. 344).

3.2.3 Gap 3
Gap 3 existerar mellan företagets utformning av erbjudandet och det erbjudande som
företaget utfört. Företaget kan ha förstått vad som är viktigt för kunderna och utifrån
detta utformat ett erbjudande som kan uppfylla och överträffa kundernas behov och
förväntningar men när utförandet sker blir detta ändå inte tillfredsställande. Detta kan
bero på att personalen inte lyckas utföra erbjudandet på samma sätt som det var
utformat. En av anledningarna till att gap 3 uppstår är att de personer som ska utföra
erbjudandet inte varit med och utformat det (Bergman & Klefsjö 2012, s. 345).

3.2.4 Gap 4
Gap 4 uppstår på grund av att det finns en skillnad mellan det företaget har lovat eller
antytt kunderna genom marknadsföring och det utförda erbjudandet. För att detta gap
inte ska bli stort, är det viktigt att det finns en saklighet och korrekthet i den
marknadsföring som ett företag utför. Om företaget överdriver sin förmåga i
marknadsföringen leder detta till att det skapas orealistiska förväntningar som företaget
inte kan uppfylla och då kommer gap 4 bli stort. Det finns alltid en risk att företaget
lovar för mycket. En orsak till att gap 4 uppstår kan vara att marknadsavdelningen inte
vet vad som är realistiskt. En annan anledning är att de anställda som utför erbjudandet
är osäkra på vad som lovats till kunderna (Bergman & Klefsjö 2012, s. 345).
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3.2.5 Gap 5
Resultatet av de fyra tidigare gapen kommer att visa sig i ett femte gap vilket är mellan
kundernas förväntningar och det erhållna erbjudandet. För att kunna skapa hög kvalitet
krävs att företaget tillfredsställer och helst överträffar kundernas behov och
förväntningar. När kunderna bedömer om företaget skapat hög eller låg kvalitet gör
kunderna det utifrån hur de tyckte att det upplevda erbjudandet var i relation till vad de
hade förväntat sig. Förutom företagets marknadsföring kan också prissättningen påverka
kundernas förväntningar (Bergman & Klefsjö 2012, s. 346).

Figur 8: Gap-modellen (Bergman & Klefsjö 2012, s. 344, modifierad).

3.3 Konsumentens köpprocess
En konsument står inför många beslut när ett köp ska genomföras. Det finns många
olika platser att handla produkten från, antingen kan kunden välja att handla från en
fysisk butik eller från en virtuell butik via Internet. Kunden kan också välja att köpa
begagnat från andra konsumenter eller nytt från ett företag. Det är dessa olika val som
kan göra det bekymmersamt för företag då det är svårt att veta i förväg hur kunden
väljer mellan olika varor, samt vilka krav som de har som utgångspunkt när de gör val
och fattar beslut. För att företag ska kunna skapa bra relationer med kunden, är det
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viktigt att ta reda på hur kunden söker information och varför kunden intresserar sig för
en viss produkt (Mossberg & Sundström 2011, s. 100-101).

När konsumenten ska göra ett köp går den igenom en process. Denna process består av
fem olika faser vilka är behovsidentifikation, informationsinsamling, bedömning av
alternativ, genomförande av köp samt utvärdering av köp. I praktiken finns det inte
alltid tydliga gränsdragningar mellan dessa, då faserna kan gå in i varandra och ske
samtidigt, till exempel vid ett restaurangbesök (Mossberg & Sundström 2011, s. 108).
Konsumenternas köpprocess illustreras i Figur 9.

Figur 9: Konsumentens köpprocess (Mossberg & Sundström 2011, s. 109, modifierad).

3.3.1 Identifiering av behov
I den första fasen identifierar kunden att det finns ett behov eller att kunden har stött på
ett problem. Kunden kan upptäcka ett naturligt behov på så vis att en produkt tar slut
eller att en nödvändig produkt går sönder. Ett behov kan även väckas om ett problem
som aldrig uppstått innan uppstår och därför behöver lösas (Mossberg & Sundström
2011, s. 109).

3.3.2 Informationsinsamling
Efter att kunden har upptäckt att ett behov existerar börjar informationsinsamlingen. Ju
viktigare köpet är för kunden och ju större risk som köpet medför desto mer information
samlar kunden in. Informationsinsamlingen skiljer sig åt beroende på om kunden gör ett
impulsköp eller ett planerat köpt. Vid impulsköpet har kunden inte tänkt att köpa denna
produkt men kan bli lockad av att köpa den samtidigt som kunden tänkt köpa något
annat. Exempelvis har kunden planerat att köpa en tröja på Internet och samtidigt kollar
nätbutikens rea och hittar ett fynd, då är fyndet ett impulsköp. I detta köp samlar kunden
inte in någon information innan köp då det blir ett spontanköp. Däremot vid ett planerat
köp görs mer omfattande research. Kunden kan till exempel fråga vänner om råd
gällande leveranssätt, leveransvillkor eller produktegenskaper (Mossberg & Sundström
2011, s. 110-112).
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3.3.3 Bedömning av alternativ
När konsumenten ska bedöma vilka alternativ som finns har den olika krav på hur
produkten ska vara samt hur leveransen ska gå till om kunden handlar via e-handel.
Dessa alternativ vägs mot varandra så att kunden kan se vilket alternativ som bäst
stämmer överens med dess förväntningar och krav. Kriterier som kunden har kan handla
om pris, kvalitet och leveranstid. Vid e-handel kan leveransen ha en avgörande roll för
om köpet genomförs eller inte och det kan leda till att kringtjänsten får en lika
betydande roll som varan som ska köpas (Mossberg & Sundström 2011, s. 114).

3.3.4 Genomförande av köp
När kunden har gjort bedömning av alternativ kan den fatta ett beslut om vilken produkt
och vilket leveranssätt som bäst stämde överens med kraven och på så sätt komma fram
till ett slutligt köpbeslut. I vissa köpsituationer finns risken att lagerservicenivån är för
låg, vilket betyder att produkten är slut i lager. Detta innebär att kunden inte kan beställa
denna produkt eller så uppstår en längre leveranstid än vad nätbutiken lovat. Ett sådant
dilemma kan göra att kunden väljer en annan produkt eller en annan nätbutik och
köpprocessen börjar då om igen. Det finns också en risk att kunden ångrar sig och till
slut bestämmer sig för att inte genomföra köpet. Via Internet är köpet inte genomfört
förrän kunden bekräftar köpet genom ett knapptryck. Detta leder till att det finns mycket
utrymme för tvekan vid handel via Internet (Mossberg & Sundström 2011, s. 114-115).

3.3.5 Utvärdering av köp
I den sista fasen av köpprocessen utvärderar konsumenten köpet. Kunden upplever
känslor till följd av det avslutade köpet, då kunden kan vara nöjd eller missnöjd.
Konsumenten jämför förväntningarna avseende produktegenskaper och utlovad leverans
med vad den faktiskt upplevde. Utvärderingen av köpet kommer påverka kundens syn
på företaget, om kunden kommer handla där igen och om kunden rekommenderar
företaget eller inte till vänner och bekanta. Vid utvärderingen av köpet är det inte bara
den beställda ordern som utvärderas utan även kringtjänsterna, så som leverans, får en
betydande roll om vad kunden tyckte om köpet (Mossberg & Sundström 2011, s. 115).

3.4 Beslutsfattande i olika köpsituationer
Att kunden väljer att köpa som den gör beror till exempel på individens behov eller på
hur den fysiska eller sociala omvärlden ser ur i olika köpsituationer. Att kunden väljer
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att köpa som den gör beror också på vilken typ av köp som ska göras. I vissa situationer
går det snabbt att ta ett beslut medan vissa köp tar längre tid, då de är mer komplexa.
Därför kan det vid konsumenternas köp identifieras tre olika beslutsfattande, vilka är
omfattande, begränsat och rutinmässigt beslutsfattande (Mossberg & Sundström 2011,
s. 103).

Det första är ett omfattande beslutsfattande, vilket appliceras på produkter som en kund
inte köper ofta och när produkten är dyr samt innebär hög risk. Den risk som kunden
upplever vid köpet kan bland annat vara ekonomisk. Vid denna typ av köpbeslut är
kunden engagerad och har god kunskap om köpet, kunden har till exempel god kunskap
om olika varumärken och kan särskilja dessa. Detta köp innebär omfattande
informationssökning för att kunna jämföra olika produkter och varumärken med
varandra innan ett köp genomförs för att säkerställa att rätt produkt köps. Ett omfattande
beslutsfattande kan till exempel vara en bil eller en dator (Mossberg & Sundström 2011,
s. 103-104). Det andra är ett begränsat beslutsfattande vilket innebär att kunden känner
till produkten men inte har stor kunskap om dess olika varumärken och modeller som
finns att välja mellan på marknaden. Detta köp innebär att kunden inte lägger lika
mycket energi på att samla in information och risken är högre jämfört med det
omfattande beslutsfattandet. Det tredje och sista är rutinmässigt beslutsfattande, vilket
innebär att kunden är van vid att köpa denna produkt. Det innebär att kunden lägger lite
eller ingen energi på att samla in information innan köpet genomförs. Kunden gör detta
köpet ofta och vet hur det går till, även om köpet kan innebära viss variation. Schampo
är ett exempel på rutinmässigt beslutsfattande, då det köpet görs ofta men kunden kan
variera köpet i form av annat märke, funktion eller doft. Detta köp är förknippat med
om kunden blir nöjd vill den köpa samma produkt igen (Mossberg & Sundström 2011,
s. 106-107).

3.5 Hypotesprövning
Hypotesprövning innebär att forskaren bedömer trovärdigheten i de hypoteser som
formulerats. Hypoteser är antaganden som forskaren sätter upp angående populationen
som undersöks (Körner & Wahlgren 2010, sid 182). De krav som ställs på en hypotes är
att den ska vara bred och enkel. Att den är bred betyder att den ska innehålla vanligt
förekommande företeelser (Patel & Davidson 2003, s. 20). En undersökning kan vara
hypotesprövande inom problemområden där teorier har utvecklats. En hypotesprövning
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förutsätter att det finns befintlig teori inom ett område så att forskare kan härleda
antaganden om verkliga förhållanden (Patel & Davidson 2003, s. 13). Det är viktigt att
tänka på att en hypotesprövning aldrig ger ett fullständigt sanningsenligt svar, om
endast ett urval från populationen undersöks. För att helt säkert kunna säga att något är
på ett visst vis skulle därför hela populationen behöva undersökas. Detta är däremot
många gånger omöjligt och det gör att hypotesprövning ändå ger bra information om
olika förhållanden mellan parametrar (Byström & Byström 2011, s. 293-294).

När en hypotesprövning ska göras, genomförs den genom fem olika steg (Körner &
Wahlgren 2010, s. 191). Det första steget innebär att forskarna ska formulera en
nollhypotes och en mothypotes. I nollhypotesen finns det oftast en inte-term som
innebär att nollhypotesen säger att det inte finns någon verklig skillnad i det som mäts.
Mothypotesen säger ofta att det finns en verklig skillnad. Mothypotesen beskriver vad
som är sant om nollhypotesen förkastas. Det andra steget innebär att bestämma en
signifikansnivå, vilken är sannolikheten för att förkasta nollhypotesen när den är sann.
De vanligaste signifikansnivåerna är 0,01; 0,05 och 0,10. Nästa steg innebär att välja
vilket statistiskt test som ska användas. Steg fyra innebär att en regel för när
nollhypotesen ska förkastas eller inte måste tas fram. Det är viktigt att denna regel
bestäms innan hypotesprövningen genomförs. Det sista steget i hypotesprövningen
innebär att testerna genomförs och det bestäms om nollhypotesen ska förkastas eller inte
(Lind et al. 2006, s. 278-282).

3.5.1 Hypotesformulering
I denna undersökning har det utifrån teorin formulerats två hypoteser, en hypotes för
forskningsfråga 1 och en för forskningsfråga 2. Hypotes 1 har utformats utifrån teorin
om gap, se Figur 10. Hypotesen för forskningsfråga 1 lyder:
Nollhypotes, (H0): det existerar inget signifikant gap mellan det företagen tror att
konsumenterna tycker är viktigt och det konsumenterna tycker är viktigt avseende
leveransserviceelement.
Mothypotes, (H1): det existerar ett signifikant gap mellan det företagen tror att
konsumenterna tycker är viktigt och det konsumenterna tycker är viktigt avseende
leveransserviceelement.
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Figur 10: Gap 1 i gap-modellen som ligger till grund för hypotesen till forskningsfråga
1 (Bergman & Klefsjö 2012, s. 344, modifierad).

Nedanstående hypotes har formulerats för uppsatsens andra forskningsfråga.
Nollhypotes, (H0): det finns inget signifikant samband mellan vad konsumenterna
tycker avseende leveransserviceelementet och den valda faktorn.
Mothypotes, (H1): det finns ett signifikant samband mellan vad konsumenterna tycker
avseende leveransserviceelementet och den valda faktorn.

I denna studie har en signifikansnivå på 0,05 valts, vilket beror på att när urvalet
gjordes användes en konfidensnivå på 0,95.

3.6 T-test
Ett t-test innebär att två stickprov jämförs med varandra. När ett t-test genomförs ska
variablerna vara på intervall- eller kvotskalenivå (Lisper & Lisper 2005, 337-338), en
beskrivning av de olika variabeltyperna presenteras i avsnitt 3.8 Sambandsanalys. Ett ttest görs ofta när forskarna har ett litet urval. Med t-test testas om två grupper skiljer sig
åt avseende en viss betingelse (Lisper & Lisper 2005, 337-338).

3.7 Sambandsanalys
Sambandsanalys används för att undersöka om det finns ett samband mellan två
variabler. Samband kan med ett annat namn benämnas korrelation (Lipser & Lipser
2005, sid 132). En sambandsanalys ger även ett mått på hur väl sambandet stämmer, det
vill säga signifikansen. Variablerna presenteras i ett diagram, en på x-axeln och en på yaxeln. Svaren från undersökningen presenteras sedan i diagrammet genom att
svarsalternativen punktas ut och utifrån punkterna kan en linje dras. Ju mindre
spridningen av punkterna är runt linjen, desto större är sambandet (Nilsson 1978, s. 67).
Sambandet mellan variablerna kan vara positivt, obefintligt eller negativt. Spridningen
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av punkterna som visar sambandets styrka benämns med ett tal mellan minus ett och
plus ett, vilken kallas korrelationskoefficient. Minus ett innebär en fullständig negativ
korrelation. Noll innebär att korrelationen är obefintlig och plus ett innebär ett
fullständigt positivt samband. Ett positivt samband innebär att om den ena variabeln
ökar, ökar också den andra variabeln. Nollkorrelation innebär att en ökning eller
minskning i den ena variabeln inte påverkar den andra variabeln. En negativ korrelation
innebär att en ökning i den ena variabeln orsakar en minskning i den andra och tvärt om
vid en minskning. Är korrelationskoefficienten nära noll finns ett svagt eller inget
samband mellan variablerna, medan om den ligger nära minus eller plus ett finns ett
starkt samband (Rudberg 1993, s. 57-61). Beaver (1974) och Bring (2006) presenterar
liknande illustrerande bilder om hur olika korrelationskoefficienter visar sig och därmed
visar starka samband eller ej. De visar båda två att vid värden på korrelationen över 0.5
kan det tydligt ses att ett samband existerar.

Det finns olika metoder som kan användas för att genomföra en sambandsanalys. Det
som bestämmer vilken metod som ska används är vilka variabler som ska analyseras
(Bryman & Bell 2005, s. 261). Det finns fyra olika variabler som kan skiljas åt. De
första kallas för intervall- och kvotvariabler och är variabler som har lika stora avstånd
mellan de olika kategorierna. Ordinalvariabler är variabler där svarsalternativen kan
rangordnas men där avstånden mellan kategorierna inte är lika stora. Den tredje
variabeltypen benämns för nominalvariabler och har svarsalternativ som inte kan
rangordnas. Den sista variabeltypen är de diktoma variablerna och dessa har
svarsalternativ som bara rymmer två olika svarsalternativ. Nedan presenteras tre
metoder för att genomföra sambandsanalyser (Bryman & Bell 2005, s. 256).

3.7.1 Pearsons r
Pearsons r är en metod som kan användas vid studerandet av samband mellan intervalloch kvotvariabler. I denna metod kommer korrelationskoefficienten att ligga mellan noll
och ett, där noll inte visar något samband och ett innebär ett perfekt samband. Ju
närmare ett desto starkare samband finns och ju närmare noll desto svagare är
sambandet. Koefficienten kan antingen att vara positiv eller negativ (Bryman & Bell
2005, s.263).
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3.7.2 Spearmans rho
Spearmans rho är en sambandsanalys som kan användas för två variabler på
ordinalnivå eller när den ena variabeln är på ordinalnivå och den andra är på intervalleller kvotnivå. Precis som vid Pearsons r erhålls en korrelationskoefficient som ligger
mellan noll och ett. Tolkningen av resultaten görs på samma sätt som vid Pearsons r där
noll inte visar något samband medan ett visar ett perfekt samband. Även här kan
koefficienten antingen vara positiv eller negativ (Bryman & Bell 2005, s. 265).

3.7.3 Cramérs V
Cramérs V är en metod för sambandsanalys som används när forskarna har
nominalvariabler. Cramérs V kan till skillnad från Pearsons r och Spearmans rho bara
anta positiva värden. Därför kommer denna metod bara ge en bild över hur starkt
sambandet är och inte i vilken riktning sambandet går, det vill säga om sambandet är
positivt eller negativt. Cramérs V genomförs vanligtvis tillsammans med en
contingencytabell och ett chi-tvåtest (Bryman & Bell 2005, s. 265). En
contingencytabell används för att analysera relationen mellan två variabler på samma
gång (Bryman & Bell 2005, s 262). Ett chi-tvåtest görs ofta i samband med en
contingencytabell och gör att det kan bestämmas hur säkert det är att det finns ett
samband mellan de två variablerna i populationen (Bryman & Bell 2005, s. 270).
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3.8 Teorisammanfattning
Nedan i Figur 11, sammanfattas de olika teorierna från teoriavsnittet som gäller för
uppsatsens studie.

Teorisammanfattning
Leveransserviceelement

Leveranstid
Leveransprecision
Leveransflexibilitet
Information
Leveranssäkerhet

Gap-modellen

Konsumentens köpprocess

Lagerservicenivå
Gap 1 - mellan konsumenternas förväntningar och
företagens uppfattning om dessa
Gap 2 - Gap 3 - Gap 4 - Gap 5
Identifiering av behov
Informationsinsamling
Bedömning av alternativ
Genomförande av köp
Utvärdering av köp

Beslutsfattande i olika köpsituationer

Omfattande beslutsfattande
Begränsat beslutsfattande

Hypoteser

T-test
Sambandsanalys

Rutinmässigt beslutsfattande
H0 : det existerar inget signifikant gap mellan det företagen
tror att konsumenterna tycker är viktigt och det
konsumenterna tycker är viktigt avseende
leveransserviceelement.
H1: det existerar ett signifikant gap mellan det företagen
tror att konsumenterna tycker är viktigt och det
konsumenterna tycker är viktigt avseende
leveransserviceelement.
H0 : det finns inget signifikant samband mellan vad
konsumenterna tycker avseende leveransserviceelementet
och den valda faktorn.
H1 : det finns ett signifikant samband mellan vad
konsumenterna tycker avseende leveransserviceelementet
och den valda faktorn.
Statistiskt test där en jämförelse mellan två stickprov
genomförs
Statistiskt test som testar om det finns ett samband mellan
två variabler
Pearsons r
Spearmans rho
Cramérs V

Figur 11: Teorisammanfattning (Egen illustration).
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4 Empiri
Empirin i denna uppsats baseras på enkäter som operationaliserats med hjälp av teorin.
Enkäten har genomförts på företag inom de tre största branscherna för e-handel samt
på konsumenter mellan 18-30 år. Materialet som presenteras i anslutning till
forskningsfråga 1 har samlats in för att undersöka om det finns ett gap mellan vad
företagen tror att konsumenterna tycker är viktigt och vad konsumenterna tycker är
viktigt

avseende

leveransserviceelementen.

Datan

som

har

samlats

in

till

forskningsfråga 2 baseras på frågor som representerar de sju valda faktorerna.
Detta för att undersöka om det finns samband mellan de valda faktorerna och det
konsumenterna tycker är viktigt avseende leveransserviceelementen. Nedan i Figur 12,
presenteras dispositionen över empiriavsnittet.

Figur 12: Empiridisposition (Egen illustration).

4.1 Kläder&Skor
Produkterna i kläder&sko-branschen beskrivs av respondentföretagen som prisvärda
produkter, där det finns hög konkurrens på marknaden. Produktpriserna i denna kategori
varierar mellan cirka 100 och 700 kronor. Produkterna som säljs har hög kvalitet och
företagen har ofta breda utbud. Leveranstiden på kläder&skor varierar mellan olika
företag. En grupp av företag erbjuder en leveranstid mellan en till tre dagar och en
annan grupp erbjuder leveranstiden tre till fem dagar. Företagen skriver att leveranstiden

42

är en viktig parmeter, vilket gör att det hela tiden pågår ett arbete med att korta ner
leveranstiden.

Nedan, i Figur 13, presenteras hur många dagar som företagen som säljer kläder&skor
tror att leveranstiden ska vara för att konsumenterna ska vara nöjda med leveransen.
Innan frågan ställdes definierade författarna begreppet leveranstid så att det inte skulle
vara någon oklarhet om vad detta innebär hos respondenterna. Antalet dagar besvarades
genom att respondenten fritt fick fylla i en tom svarsruta, detta presenteras på x-axeln.
Antalet respondenter presenteras på y-axeln.

Hur lång tror ni att leveranstiden ska
vara för att konsumenten ska vara nöjd
Antal svar vid beställning av kläder&skor?
6

5

4

1

2
0
1

2

3

4
Dagar

5

6

7

Antal deltagare: 6
Figur 13: Leveranstiden företag kläder&skor tror att kunder önskar (Egen illustration).

I den andra frågan slogs tre leveransserviceelement ihop då påståendena ställdes på
samma

vis.

Frågan

är

uppbyggd

utifrån

fyra

olika

påståenden

om

leveransserviceelement. Det första påståendet i frågan rör leveransprecision, det andra
rör leveransflexibilitet och de två sista påståendena rör information. Påståendena i denna
fråga besvarades genom att företaget benämnde hur viktigt de tror att konsumenten
tyckte att påståendet var med hjälp av en likertskala med graden 1 till 5, där 1 var minst
viktigt och 5 var mest viktigt. Ytterligare ett svarsalternativ fanns med i enkäten, vilket
var vet ej. Nedan, i Figur 14, presenteras vad företagen inom kläder&skor tror att
konsumenterna tycker är viktigt och i vilken skala de tror att leveransservicelementet är
viktigt. Diagrammet är utformat på så vis att y-axeln visar det företagen har svarat på de
olika alternativen utifrån likertskalan och x-axeln består av påståendena. Linjen i
diagrammet visar medelvärdet och är ett genomsnittligt värde av svaren.

I Figur 14 nedan, kan det avläsas att företagen som säljer kläder&skor tror att kunderna
tycker att påståendena om leveransprecision och leveransinformation är viktigast.
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Svaren för dessa är ungefär en fyra på likertskalan för varje, vilket innebär att dessa
rankas som nästan mest viktiga medan att kunna få lördagsleveranser uppskattas vara
betydligt mindre viktigt för konsumenten.
Likertskalan
5
4

Hur viktigt tror ni att konsumenten tycker
följande är vid köp av kläder&skor…
4,00

4,17
3,83

3
2

1,83

1
0

...att leveransen ...att kunna få
ankommer på
leverans på
utlovad dag
lördagar

...att leverans- ...att bli försedd
villkoren
med information
framgår
vid problem

Antal deltagare: 6
Figur 14: Hur företag kläder&skor tror att konsumenten betygsätter påståenden
avseende leveransprecision, leveransflexibilitet och information (Egen illustration).

För att beröra leveransserviceelementet leveranssäkerhet valde författarna att inte fråga
om hur viktigt det var att en order levererades i rätt antal och kvalitet, då detta är en
förutsättning (Ohlin 2013). Istället valdes att formulera en fråga utifrån hur
konsumenterna hade önskat att gå tillväga om en order inte levererats i enlighet med
leveranssäkerheten. Frågan som ställdes var; Rangordna hur ni tror att kunden hade
önskat att gå tillväga om en order levereras felaktigt jämfört med beställningen, men att
den ändå är så pass acceptabel att du väjer att behålla den. Benämn 1 som mest
önskvärt och 5 som minst önskvärt. När svaren skulle presenteras i ett diagram valdes
dock att endast presentera det alternativ som respondenterna rankat högst. Hur
konsumenten går tillväga om fel uppstår är viktigt att undersöka för det är först när
konsumenten meddelar företaget om hur väl ordern stämde överens med beställningen,
som företaget blir medvetna om de levererat rätt saker i rätt kvantitet eller ej. Meddelas
inte företaget tror de nämligen att de gjort rätt (Jonsson & Mattsson 2011, s.102).
Svaren visas i ett stapeldiagram där antalet svar visas på y-axeln och svarsalternativen
på x-axeln. Nedan, i Figur 15, presenteras hur företagen inom kläder&skor tror att
konsumenterna skulle vilja gå tillväga för att meddela företaget om att eventuella fel har
uppstått.

Figur 15 nedan visar att företagen inom kläder&sko-branschen tror att kunderna är
villiga att lägga tid på att på något sätt meddela företaget om att en beställning
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levererats felaktigt trots att kunden väljer att behålla ordern. Det betyder att företagen
tror att de kommer bli meddelade om att eventuella misstag skett så de kan undvika
dessa i framtiden.
Antal
svar
3

Hur tror ni konsumenten önskar gå tillväga
om en beställning av kläder&skor levereras
felaktigt men den ändå behålls?
2

2

2
1

1

1
0
Meddelar
Meddelar Meddelar via Meddelar via Meddelar via
ingen om
bara
länkknappdigitalt
kundserviefelet
omgivningen
tryck
formulär
telefon

Antal deltagare: 6
Figur 15: Hur företag kläder&skor tror att konsumenten önskar att meddela om
eventuella fel uppstår (Egen illustration).

4.2 Böcker&media
Respondentföretagen som deltagit säljer fysiska böcker, film och CD-skivor. Utbudet är
brett då produkterna kan vara allt från dyr facklitteratur till billiga pocketböcker. Priset
på böckerna ligger mellan 19 och 2 000 kronor. I böcker&media-branschen finns stora
aktörer som dominerar marknaden men även mindre aktörer existerar. Ett företag ser
streamingen som den största konkurrenten. När det gäller leveranstiden är det många av
företagen som försöker erbjuda leverans på ett dygn men leveranstiden de erbjuder har
oftast ett spann på en till fem dagar. Leveranstiden beror bland annat på om boken finns
i lager eller inte, finns den inte i lager kan leveransen ta ännu längre tid. Vissa stora
näthandlare som är med i denna undersökning har mellan sex till åtta miljoner titlar och
menar att det är omöjligt att lagerföra allt. En faktor som påverkar leveranstiden är hur
tung boken är som ska levereras, eftersom vikten styr vilken försändelse det blir ut till
kund.

Figur 16 nedan, presenterar hur många dagar som företagen som säljer böcker&media
tror att leveranstiden måste vara för att konsumenterna ska vara nöjda med leveransen.
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Hur lång tror ni att leveranstiden ska
vara för att konsumenten ska vara nöjd
Antal svar
vid beställning av böcker&media?
6
4
4
2

1

1

0
1

2

3

4
Dagar

5

6

7

Antal deltagare: 6
Figur 16: Leveranstiden företag böcker&media tror att kunder önskar (Egen
illustration).

Nedan i Figur 17, presenteras vad företagen inom böcker&media tror att konsumenterna
tycker är viktigt och i vilken skala det är viktigt utifrån påståenden om
leveransprecision, leveransflexibilitet och information. Figuren visar att företagen som
säljer böcker&media tror att kunderna värdesätter leveransflexibilitet i form av
lördagsleveranser mindre än resterande påståenden om leveransprecision och
leveransinformation.
Likertskalan
5
4

Hur viktigt tror ni att konsumenten tycker
följande är vid köp av böcker&media…
4,33

3,83

4,00

3
2

1,83

1
0

...att leveransen ...att kunna få
ankommer på
leverans på
utlovad dag
lördagar

...att leverans- ...att bli försedd
villkoren
med information
framgår
vid problem

Antal deltagare: 6
Figur 17: Hur företag böcker&media tror att konsumenten betygsätter påståenden
avseende leveransprecision, leveransflexibilitet och information (Egen illustration).

Nedan i Figur 18, presenteras hur företagen inom böcker&media tror att konsumenterna
skulle vilja gå tillväga för att meddela företaget om att eventuella fel uppstått, det vill
säga att svaren rör elementet leveranssäkerhet. Utifrån figuren kan det avläsas att
företag inom böcker&media tror att kunderna kommer meddela om fel uppstår, främst
via ett knapptryck på en länk via orderbekräftelsemailet. Företagen tror att kunderna vill
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informera att ordern levererades felaktigt men på ett enkelt sätt där felet inte behöver
beskrivas.
Antal
svar
6

Hur tror ni konsumenten önskar gå tillväga
om en beställning av böcker&media
levereras felaktigt men den ändå behålls?
4

4
2

1

1

0
Meddelar
Meddelar Meddelar via Meddelar via Meddelar via
ingen om
bara
länkknappdigitalt
kundserviefelet
omgivningen
tryck
formulär
telefon

Antal deltagare: 6
Figur 18: Hur företag böcker&media tror att konsumenten önskar att meddela om
eventuella fel uppstår (Egen illustration).

4.3 Hemelektronik
Respondentföretagen för hemelektronikbranschen har stora och breda utbud och säljer
konsumentprodukter i bärbar storlek, bland annat TV-apparater, kameror och
spelkonsoller. Det finns hög konkurrens på marknaden då många erbjuder samma
artiklar och därför är priset på produkterna en viktig faktor. Priset på produkterna har ett
spann mellan 10 och 30 000 kronor. Leveranstiden är beroende på var i landet
konsumenterna bor, men företagen uppger att den är cirka en till tre dagar.

Nedan, i Figur 19, presenteras hur många dagar som företagen som säljer hemelektronik
tror att leveranstiden får vara för att konsumenterna ska vara nöjda med leveransen.

Hur lång tror ni att leveranstiden ska
vara för att konsumenten ska vara nöjd
Antal svar
vid beställning av hemelektronik?
4
3

2

1

1

0
1

2

3

4
Dagar

5

6

7

Antal deltagare: 5
Figur 19: Leveranstiden företag hemelektronik tror att kunder önskar (Egen
illustration).
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Nedan i Figur 20, presenteras vad företagen inom hemelektronik tror att konsumenterna
tycker är viktigt och i vilken skala det är viktigt utifrån påståenden om
leveransprecision, leveransflexibilitet och information. Med hjälp av figuren kan det ses
att hemelektronikföretagen tror att kunderna tycker att leveransprecision och
information är viktigast. Hemelektronikföretagen tror att kunderna tycker att
lördagsleveranser är mindre viktigt än de andra påståendena.
Likertskalan
5

Hur viktigt tror ni att konsumenten tycker
följande är vid köp av hemelektronik…
4,60

4,80

4

4,40

3

2,60

2

1
0

...att leveransen ...att kunna få
ankommer på
leverans på
utlovad dag
lördagar

...att leverans- ...att bli försedd
villkoren
med information
framgår
vid problem

Antal deltagare: 5
Figur 20: Hur företag hemelektronik tror att konsumenten betygsätter påståenden
avseende leveransprecision, leveransflexibilitet och information (Egen illustration).

Nedan i Figur 21, presenteras hur företagen inom hemelektronik tror att konsumenterna
skulle vilja gå tillväga för att meddela företaget om att eventuella fel har uppstått, det
vill säga att svaren rör elementet leveranssäkerhet. Svaren visas i ett stapeldiagram där
antalet svar visas på y-axeln och svarsalternativen på x-axeln. Utifrån figuren kan det
avläsas att spridningen av svaren är stor och att företagen har svarat olika på denna
fråga.
Antal
svar
3

Hur tror ni konsumenten önskar gå tillväga
om en beställning av hemelektronik
levereras felaktigt men den ändå behålls?
2

2
1

1

1

1
0
Meddelar
Meddelar Meddelar via Meddelar via Meddelar via
ingen om
bara
länkknappdigitalt
kundserviefelet
omgivningen
tryck
formulär
telefon

Antal deltagare: 5
Figur 21: Hur företag hemelektronik tror att konsumenten önskar att meddela om
eventuella fel uppstår (Egen illustration).
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4.4 Alla företag
I detta stycke redovisas två frågor som inte ställdes utifrån branscherna i
enkätundersökningen. Det innebär att svaren som redovisas är svar från samtliga
företag, därav de 14 deltagarna.

Då leveransen inte är slut förrän kunden har fått sin beställning och kunden är nöjd
(Brings e-handelsrapport 2013 s. 25), valde författarna att ta med en fråga som rör hur
utlämningen av varor vid ett ombud upplevs. Nedan, i Figur 22, presenteras hur
företagen inom alla branscher tror att konsumenterna uppfattar denna del av leveransen,
vilken kan ses som en del av leveransflexibiliteten. Frågan besvarades genom att ett
svarsalternativ valdes. Svaren visas i ett stapeldiagram där antalet svar visas på y-axeln
och svarsalternativen på x-axeln.
Antal
svar
10

Hur tror ni att konsumenten upplever
utlämningen av varor på
utlämningsstället?
7

5

3
1

1

2

0

Långa köer, Långa köer, Korta köer, Korta köer,
dålig kassa- bra kassa- dålig kassa- bra kassaservice
service
service
service

Vet inte

Antal deltagare: 14
Figur 22: Hur företagen tror att konsumenten upplever utlämningsställena (Egen
illustration).

Den sista frågan som ställdes till företagsrespondenterna, berör vilken information om
lagerstatus som är viktigast för företaget att visa på dess hemsida. Detta leder till att
frågan berör leveransserviceelementet lagerservicenivå. Respondenterna svarade genom
att rangordna de olika alternativen utifrån vilket som var mest önskvärt till minst
önskvärt, där 1 var mest önskvärt och 4 var minst önskvärt. Dock valde författarna att
endast presentera och analysera det svarsalternativ som respondenterna valt som mest
önskvärt. Nedan, i Figur 23, presenteras hur företagen tror att konsumenterna skulle
vilja att lagerstatus presenterades. Svaren visas i ett stapeldiagram där antalet svar visas
på y-axeln och svarsalternativen på x-axeln. Figuren visar att företagen tror att kunderna
främst vill se om produkten finns i lager eller inte alternativt kunna se hur många
produkter som finns i lager. Det innebär att företagen tror att kundens intresse är att se
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om produkten finns på lager och inte att varan försvinner från hemsidan om den är
tillfälligt slut.

Hur tror ni konsumenten önskar att
lagerstatus ska visas innan ett köp?

Antal
svar
8
6
4
2
0

6

6
1

1

Se om
Se hur många Produkten syns
produkten finns produkter som
inte på
i lager eller ej
finns i lager
hemsidan om
den är slut

Spelar ingen
roll om
lagerstatus
informeras

Antal deltagare. 14
Figur 23: Hur företagen tror att konsumenterna önskar att lagerstatus visas före ett köp
(Egen illustration).

4.5 Konsumenter
Nedan, i Figur 24, 25 och 26, presenteras hur många dagar som konsumenterna tycker
att leveranstiden får vara för att de ska vara nöjda med leveransen vid köp från de tre
olika branscherna. Innan frågan ställdes definierade författarna begreppet leveranstid för
att det inte skulle vara någon oklarhet om vad detta innebär hos respondenterna. Antalet
dagar besvarades genom att respondenten fritt fick fylla i en tom svarsruta. Nedan
presenteras resultatet från undersökningen för de tre olika branscherna. Antalet dagar
presenteras på x-axeln och antalet respondenter presenteras på y-axeln.

Hur lång får leveranstiden vara för
att du ska vara nöjd vid beställning
av kläder&skor?
Antal svar
30

22 20

25

20
10
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2

7
1

3

7

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Dagar

Antal deltagare: 97
Figur 24: Hur lång leveranstid som accepteras av konsumenterna för kläder&skor
(Egen illustration).
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Hur lång får leveranstiden vara för
att du ska vara nöjd vid beställning
Antal svar
av böcker&media?
40
31

30
15
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2

3

2

1

0
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3

4

5

6 7
Dagar

8

9 10 11 12 13

Antal deltagare: 98
Figur 25: Hur lång leveranstid som accepteras av konsumenterna för böcker&media
(Egen illustration).

Hur lång får leveranstiden vara för
att du ska vara nöjd vid beställning
Antal svar
av hemelektronik?
40
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3
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3
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Dagar

Antal deltagare: 86
Figur 26: Hur lång leveranstid som accepteras av konsumenterna för hemelektronik
(Egen illustration).

I den andra frågan slogs tre leveransserviceelement ihop då påståendena ställdes på
samma

vis.

Frågan

är

uppbyggd

utifrån

fyra

olika

påståenden

om

leveransserviceelement. Det första påståendet i frågan rör leveransprecision, det andra
rör leveransflexibilitet och de två sista påståendena rör information. Påståendena i denna
fråga besvarades genom att konsumenten benämnde hur viktigt de tyckte att påståendet
var med hjälp av en likertskala, 1 var minst viktigt och 5 var mest viktigt. Ytterligare ett
svarsalternativ fanns med i enkäten, vilket var vet ej. Nedan presenteras vad
konsumenterna tycker är viktigt och i vilken skala det är viktigt för de valda
branscherna i tre olika diagram. Diagrammet är utformat på så vis att y-axeln visar det
som konsumenterna har svarat på de olika alternativen och x-axeln består av
påståendena. Linjen i diagrammet visar medelvärdet och är ett genomsnittligt värde av
svaren.
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Nedan, i Figur 27, 28 och 29, presenteras hur konsumenterna betygsätter olika
påståenden avseende leveransprecision, leveransflexibilitet och information för de olika
branscherna.
Likertskalan
5

Hur viktigt tycker du att följande är vid
köp av kläder&skor…
4,02

4

4,40

4,55

3
2,31

2

1
0

...att leveransen ...att kunna få
ankommer på
leverans på
utlovad dag
lördagar

...att leverans- ...att bli försedd
villkoren
med information
framgår
vid problem

Antal deltagare: 100
Figur 27: Hur konsumenten betygsätter påståenden avseende leveransprecision,
leveransflexibilitet och information för branschen kläder&skor (Egen illustration).
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5

Hur viktigt tycker du att följande är vid
köp av böcker&media…
4,32

4,53

4

4,33

3
2,47

2

1
0

...att leveransen ...att kunna få
ankommer på
leverans på
utlovad dag
lördagar

...att leverans- ...att bli försedd
villkoren
med information
framgår
vid problem

Antal deltagare: 100
Figur 28: Hur konsumenten betygsätter påståenden avseende leveransprecision,
leveransflexibilitet och information för branschen böcker&media (Egen illustration).
Likertskalan
5

Hur viktigt tycker du att följande är vid
köp av hemelektronik…
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4
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2

2,75

1
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...att leveransen ...att kunna få
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leverans på
utlovad dag
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...att leverans- ...att bli försedd
villkoren
med information
framgår
vid problem

Antal deltagare: 100
Figur 29: Hur konsumenten betygsätter påståenden avseende leveransprecision,
leveransflexibilitet och information för branschen hemelektronik (Egen illustration).
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För att beröra leveransserviceelementet leveranssäkerhet valde författarna att inte fråga
om hur viktigt det var att en order levererades i rätt antal och kvalitet, då detta är en
förutsättning (Ohlin 2013). Istället valdes att formulera en fråga utifrån hur
konsumenterna hade önskat att gå tillväga om en order inte levererats i enlighet med
leveranssäkerheten. Frågan som ställdes var; Rangordna hur du hade önskat att gå
tillväga om din order levererats felaktigt jämfört med beställningen, men att den ändå
är så pass acceptabel att du väjer att behålla den. Benämn 1 som mest önskvärt och 5
som minst önskvärt. När svaren skulle presenteras i ett diagram valdes att endast
presentera det alternativ som respondenterna rankat högst. Hur konsumenten går
tillväga om fel uppstår är viktigt för att det är först när konsumenten meddelar företaget
om hur väl ordern stämde överens med beställningen som företaget blir medvetna om de
levererat rätt saker i rätt kvantitet. Meddelas inte företaget tror de nämligen att de gjort
rätt (Jonsson & Mattsson 2011, s.102). Svaren visas i ett stapeldiagram där antalet svar
visas på y-axeln och svarsalternativen på x-axeln.

Nedan, i Figur 30, 31, 32, presenteras hur konsumenterna svarat för de tre olika
branscherna.
Antal
svar
30

Hur önskar du gå tillväga om en beställning
av kläder&skor levereras felaktigt men du
behåller den ändå?
21
18

17
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10
0
Meddelar
ingen

Meddelar Meddelar via Meddelar via Meddelar via
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länkknappdigitalt
kundservieomgivningen
tryck
formulär
telefon

Antal deltagare: 90
Figur 30: Hur konsumenten önskar att meddela företaget om eventuella fel uppstår för
branschen kläder&skor (Egen illustration).
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Antal
svar
30

Hur önskar du gå tillväga om en beställning
av böcker&media levereras felaktigt men
du behåller den ändå?
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20
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0
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Meddelar Meddelar via Meddelar via Meddelar via
ingen om
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länkknappdigitalt
kundserviefelet
omgivningen
tryck
formulär
telefon

Antal deltagare: 91
Figur 31: Hur konsumenten önskar att meddela företaget om eventuella fel uppstår för
branschen böcker&media (Egen illustration).
Antal
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20
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länkknappdigitalt
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tryck
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telefon

Antal deltagare: 88
Figur 32: Hur konsumenten önskar att meddela företaget om eventuella fel uppstår för
branschen hemelektronik (Egen illustration).

Då leveransen inte är slut förrän kunden har fått sin beställning och kunden är nöjd
(Brings e-handelsrapport 2013 s. 25), valde författarna att ta med en fråga som rör hur
utlämningen av varor vid ett ombud upplevs. Nedan i Figur 33, presenteras hur
konsumenterna uppfattar denna del av leveransen, vilken kan ses som en del av
leveransflexibiliteten. Frågan besvarades genom att ett svarsalternativ valdes. Svaren
visas i ett stapeldiagram där antalet svar visas på y-axeln och svarsalternativen på xaxeln.
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Antal
svar
60

Hur upplever du oftast utlämningen av
varor på utlämningsstället?
51
34

40
20

7

6

2

0

Långa köer, Långa köer, Korta köer, Korta köer,
dålig kassa- bra kassa- dålig kassa- bra kassaservice
service
service
service

Vet inte

Antal deltagare: 100
Figur 33: Hur konsumenten upplever utlämningsställena (Egen illustration).

En annan fråga som ställdes utifrån alla branscher till konsumentrespondenterna berör
vad som är viktigast för företaget att visa för information om lagerstatus på dess
hemsida. Detta gör att frågan berör leveransserviceelementet lagerservicenivå.
Respondenterna svarade genom att rangordna de olika alternativen utifrån vilket som
var mest önskvärt till minst önskvärt, 1 var mest önskvärt och 4 var minst önskvärt.
Dock valde författarna att endast presentera och analysera det svarsalternativ som
respondenterna valt som mest önskvärt. Nedan i Figur 34, presenteras hur
konsumenterna skulle vilja att lagerstatusinformationen presenterades. Svaren visas i ett
stapeldiagram där antalet svar visas på y-axeln och svarsalternativen på x-axeln.
Antal
svar
60

Hur önskar du att lagerstatus ska visas
innan ett köp?
44

43

40
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20
0

Se om
Se hur många Produkten syns Spelar ingen
produkten finns produkter som
inte på
roll om
i lager eller ej finns i lager hemsidan om
lagerstatus
den är slut
informeras

Antal deltagare: 97
Figur 34: Hur konsumenterna önskar att lagerstatus visas för ett köp (Egen
illustration).

4.6 Kön
Fördelningen över konsumentrespondenternas kön blev 44 män och 56 kvinnor och
visas i Figur 35.

55

100

Antal
svar

Kön
56

44

0
Man

Kvinna

Antal deltagare: 100
Figur 35: Konsumenternas könsfördelning (Egen illustration).

4.7 Ålder
Fördelningen av konsumenternas ålder visas i Figur 36. Konsumentrespondenternas
medelålder har räknats ut och blev cirka 23 år.
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Antal deltagare: 100
Figur 36: Konsumenternas åldersfördelning (Egen illustration).

4.8 Köpt en vara eller ej
Nedan i Figur 37, presenteras fördelningen av hur många konsumentrespondenter som
köpt respektive inte köpt en vara på Internet från de olika branscherna. Svaren visas i ett
stapeldiagram där antalet svar visas på y-axeln och svarsalternativen på x-axeln.
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Antal
Internet?
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Internet?
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50
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på
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Internet?
100
60

Ja

Nej

Ja

Nej

Antal deltagare: 100
Figur 37: Fördelning av hur många konsumentrespondenter som har köpt respektive
inte köpt kläder&skor, böcker&media samt hemelektronik på Internet (Egen
illustration).
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4.9 Tillvägagångssätt innan köp
Nedan i Figur 38, 39 och 40, presenteras fördelningen av hur konsumentrespondenterna
vanligtvis går tillväga innan ett köp via Internet för de tre valda branscherna. Det som
tagits hänsyn till är hur mycket eller lite energi kunden lägger på informationssökning
innan ett köp, och därmed hur riskbenägen en kund är.
Antal
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Hur går du oftast tillväga innan du gör
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Antal deltagare: 99
Figur 38: Fördelning av konsumentrespondenterna går tillväga före ett köp av
kläder&skor (Egen illustration).
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Antal deltagare: 100
Figur 39: Fördelning av konsumentrespondenterna går tillväga före ett köp av
böcker&media (Egen illustration).
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Antal deltagare: 100
Figur 40: Fördelning av konsumentrespondenterna går tillväga före ett köp av
hemelektronik (Egen illustration).

4.10 Genomförande av köp
Nedan i Figur 41, 42 och 43, presenteras fördelningen av hur konsumentrespondenterna
vanligtvis genomför sina köp via Internet för de tre valda branscherna. Det som tagits
hänsyn till i denna fråga är om konsumenten gör ett planerat köp eller ett impulsköp.
Enkätfrågan bestod också av ett svarsalternativ som benämndes planerat köp som leder
till impulsköp, vilket innebär att kunden har planerat att göra ett köp av en viss vara
men att köpet även slutar med att kunden köper en vara av impuls. Svaren visas i ett
stapeldiagram där antalet svar visas på y-axeln och svarsalternativen på x-axeln.
Antal
svar
40
30
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Antal deltagare: 99
Figur 41: Fördelning av hur konsumentrespondenterna genomför köp av kläder&skor
(Egen illustration).
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Figur 42: Fördelning av hur konsumentrespondenterna genomför köp av
böcker&media (Egen illustration).
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Antal deltagare: 100
Figur 43: Fördelning av hur konsumentrespondenterna genomför köp av hemelektronik
(Egen illustration).

4.11 Missnöjd eller ej
Nedan i Figur 44, 45 och 46, presenteras fördelningen av hur många
konsumentrespondenter som varit missnöjda respektive inte missnöjda med en leverans
vid ett köp på Internet för de olika branscherna. Svaren visas i ett stapeldiagram där
antalet svar visas på y-axeln och svarsalternativen på x-axeln.
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Antal
svar
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Har du någon gång varit missnöjd
med en leverans vid köp av
kläder&skor?
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Antal deltagare: 100
Figur 44: Fördelning av hur många konsumentrespondenterna som varit missnöjda
eller ej vid en leverans av kläder&skor (Egen illustration).
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Figur 45: Fördelning av hur många konsumentrespondenterna som varit missnöjda
eller ej vid en leverans av böcker&skor (Egen illustration).
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Figur 46: Fördelning av hur många konsumentrespondenterna som varit missnöjda
eller ej vid en leverans av hemelektronik (Egen illustration).

4.12 Returnerat en vara eller ej
I Figur 47,

48

och

49

nedan,

presenteras

fördelningen

av

hur många

konsumentrespondenter som har returnerat respektive inte returnerat en vara eller order
på grund av att de varit missnöjda med en leverans vid ett köp på Internet för de olika
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branscherna. Det vill säga att denna fråga endast besvarades om en kund varit missnöjd
med en leverans, annars förbisågs denna. Svaren visas i ett stapeldiagram där antalet
svar visas på y-axeln och svarsalternativen på x-axeln.
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Antal deltagare: 70
Figur 47: Fördelning av hur många konsumentrespondenterna som returnerat en order
på grund av missnöje vid en leverans av kläder&skor (Egen illustration).
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Figur 48: Fördelning av hur många konsumentrespondenterna som returnerat en order
på grund av missnöje vid en leverans av böcker&media (Egen illustration).
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Figur 49: Fördelning av hur många konsumentrespondenterna som returnerat en order
på grund av missnöje vid en leverans av hemelektronik (Egen illustration).
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4.13 Empirisammanfattning
Nedan i Figur 50, sammanfattas den presenterade datan från empiriavsnittet som gäller
för uppsatsens studie.

Empirisammanfattning
Respondent
Leveranserviceelement/faktor
Leveranstid (dagar)
Leveransprecision
(medelvärde betyg på likertskalan)
Leveransflexibilitet - lördagsleveranser
(medelvärde betyg på likertskalan)
Information - leveransvillkor
(medelvärde betyg på likertskalan)
Information - vid problem
(medelvärde betyg på likertskalan)

Leveranssäkerhet
Leveransflexibilitet - utlämningsstället

Lagerservicenivå
Kön
Ålder
Köpt en vara eller ej

Tillvägagångssätt före köp

Genomförande vid köp
Missnöjd eller ej
Returnerat en vara eller ej

Företag
Företag
böcker&
kläder&skor media

Företag
hemelektronik

Konsument Konsument
Konsument böcker&
hemkläder&skor media
elektronik

3

4

3

5

5

5

4,00

3,83

4,60

4,02

4,32

4,46

1,83

1,83

2,60

2,31

2,47

2,75

3,83

4,00

4,40

4,40

4,33

4,62

4,17

4,33

4,80

4,55

4,53

4,82

Länkknapptryck,digitalt Länkknapp- Länkknapp- Meddelar Meddelar Kundservice
formulär
tryck
tryck
ingen
ingen
telefon
Vet ej
Korta köer, bra kassaservice
Se om produkt finns i lager eller ej,
Se hur många produkter som finns i
Se om produkten finns i lager eller ej
lager
44 män, 56 kvinnor
Medelålder 23 år
Ja
Ja
Ja
Lite
Lite
informations- informations- Informationssökning
sökning
sökning
Planerat
som leder till
impuls
Planerat
Planerat
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej

Figur 50: Empirisammanfattning (Egen illustration).
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5 Analys
I

detta

avsnitt

presenteras

resultaten

från

de

genomförda

t-testen

och

sambandsanalyserna. I analysens första del genomförs t-test för att bestämma om
nollhypotesen ska accepteras eller förkastas. Denna analysdel avslutas med reflektioner
för forskningsfråga 1. Den andra delen av analysen innehåller sambandsanalyser som
kommer fram till om det finns samband eller inte mellan de valda faktorerna och hur
konsumenterna svarade på frågorna avseende leveransserviceelementen. Denna
analysdel avslutas med reflektioner för forskningsfråga 2. Nedan i Figur 51, visas
rubrikdispositionen över analysavsnittet.

Figur 51: Analysdisposition (Egen illustration).

Analys av forskningsfråga 1
Nedanstående hypotes ligger till grund för t-testen som genomförts i SPSS. Denna ska
därför tas i beaktning för den fortsatta läsningen. Hypotes 1 lyder:
Nollhypotes, (H0): det existerar inget signifikant gap mellan det företagen tror att
konsumenterna tycker är viktigt och det konsumenterna tycker är viktigt avseende
leveransserviceelement.
Mothypotes, (H1): det existerar ett signifikant gap mellan det företagen tror att
konsumenterna tycker är viktigt och det konsumenterna tycker är viktigt avseende
leveransserviceelement.
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5.1 Leveranstid
Nedan i Figur 52, 53 och 54 finns tre jämförande diagram, ett för varje bransch, som
presenterar hur lång konsumenterna tycker leveranstiden borde vara för att de ska bli
nöjda respektive vad företagen tror att kunderna tycker. Diagrammen visar svaren i
procent

för

att

kunna

jämföra

företagens

svar

med

konsumenternas,

då

respondentantalen är olika för konsumenter och företag.

Det första diagrammet, Figur 52, är uppställt utifrån branschen kläder&skor och visar
att 83 % av företagen tror att kunderna tycker att tre leveransdagar är nödvändigt för att
de ska bli nöjda. Däremot kan det utläsas att konsumenternas svar har större spridning
på hur många dagar de tycker att en leverans av kläder&skor bör vara för att de ska bli
nöjda.

Jämförelse mellan konsumenter och
företag kläder&skor - leveranstid

Antal
svar %
100

83

80

Konsumentsvar %
Företagssvar %

60
40
20

2

23 21 26
17
10

7

1

3

7

0
0

1

2

3

4

5

6

7 8
Dagar

9 10 11 12 13 14

Antal deltagare, konsumenter: 97. Antal deltagare, företag: 6
Figur 52: Jämförelse mellan konsumenter och företag kläder&skor för leveranstiden
(Egen illustration).

Figur 53 nedan, visar att majoriteten av företagen även för böcker&media tror att
konsumenterna skulle vara nöjda med en leveranstid på tre dagar. Även här kan det
avläsas att konsumenterna har en större spridning på hur många leveransdagar som är
acceptabelt för att kunden ska vara nöjd. Konsumenternas svar skiljer sig mot
företagens, då typsvaret ligger på fem dagars leveranstid för köp inom branschen
böcker&media.
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Antal
svar %
80

Jämförelse mellan konsumenter och
företag böcker&media - leveranstid
67
Konsumentsvar %
Företagssvar %
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40

32
15 19 1517

20
2

17
7

1

2

3

3

0

0

1

2

3

4

5

6

7 8
Dagar

9 10 11 12 13 14

Antal deltagare, konsumenter: 98. Antal deltagare, företag: 6
Figur 53: Jämförelse mellan konsumenter och företag böcker&media för leveranstiden
(Egen illustration).

Det sista diagrammet, Figur 54, visar en jämförelse mellan konsumenter och företag
inom branschen hemelektronik. Här kan det avläsas att majoriteten av företagen tror att
kunden önskar en leveranstid på tre dagar, medan antalet dagar som svarats flest gånger
från konsumenternas sida är fem dagar. Även här är spridningen på konsumenternas
svar större än för företagen.
Antal
svar %
80

Jämförelse mellan konsumenter och
företag hemelektronik - leveranstid
60

Konsumentsvar %
Företagssvar %
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38

40
20
1

2

2016
7

20
8

10

3

2

3

7

0

0

1

2

3

4

5

6

7 8
Dagar

9 10 11 12 13 14

Antal deltagare, konsumenter: 86. Antal deltagare, företag: 5
Figur 54: Jämförelse mellan konsumenter och företag hemelektronik för leveranstiden
(Egen illustration).

Utifrån diagrammen ovan har författarna sammanställt Figur 55, för att visa hur
medelvärdena för leveranstiden mellan företagen och konsumenterna skiljer sig åt.
Kolumnen längst till höger i Figur 55 nedan, visar antalet dagar som skiljer sig för
leveranstiden mellan vad företagen tror att konsumenter tycker med vad konsumenterna
tycker avseende hur lång leveranstiden bör vara för att konsumenterna ska bli nöjda. En
eller två dagars skillnad kan uppfattas som lite men om skillnaden granskas i
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förhållande till medelvärdena blir den relevant då företagens svar skiljer sig från
konsumenternas. Figuren visar att företagen tror att konsumenterna har högre krav på
leveranstiden än vad konsumenterna har. När det gäller branschen böcker&media är
skillnaden en leveransdag och för kläder&skor samt hemelektronik är skillnaden två
leveransdagar. Det är viktigt för företagen att de blir införstådda om vad konsumenterna
har för krav för att de varken ska göra för mycket eller för lite arbete med
leveransservicen.

Grupp

Medelvärde
leveranstid

Konsumenter kläder&skor
Konsumenter böcker&media
Konsumenter hemelektronik

5
5
5

Grupp

Medelvärde
leveranstid

Företag kläder&skor
Företag böcker&media
Företag hemelektronik

Skillnad, dagar

3

2

4

1

3

2

Figur 55: Jämförelse för leveranstidsmedelvärdet mellan företag och konsumenter för
varje bransch (Egen illustration).

Bilaga

3

visar

en

sammanställning

av

t-testen

som

har

gjorts

för

leveransserviceelementet leveranstid. Kolumnen “mellan vilka grupper” avser mellan
vem t-testet har genomförts. Den kritiska signifikansen ligger till grund för om
nollhypotesen ska accepteras eller förkastas. Detta avgörande görs genom att jämföra
den kritiska och den uträknade signifikansnivån vilken tagits fram med hjälp av SPSS. I
de fall då den uträknade signifikansen är lägre än den kritiska förkastas nollhypotesen
och vice versa. För att styrka detta presenteras även två t-värden, ett kritiskt och ett
uträknat. Det kritiska t-värdet har erhållits från en t-tabell (Körner & Wahlgren 2005, s.
4) som författarna läst av genom att använda den kritiska signifikansnivån och
frihetsgraderna, vilka presenterades för varje t-test i SPSS. Det uträknade t-värdet
presenterades i SPSS för varje t-test och används för att styrka om nollhypotesen ska
accepteras eller förkastas. Är det uträknade t-värdet större än det kritiska t-värdet ska
nollhypotesen förkastas och vice versa. Dessa påståenden ska tas i beaktning för
tabellerna i analysens första del som presenterar en sammanfattning av de gjorda ttesten för varje leveransserviceelement.
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Efter en jämförelse av konsumenternas och företagens svar avseende leveranstid testar
författarna hypotes 1 för att kunna bestämma om nollhypotesen ska förkastas eller
accepteras, det vill säga undersöka om det finns ett signifikant gap eller inte mellan vad
företagen tror att konsumenterna tycker och vad konsumenterna tycker. Resultaten från
de t-test som gjorts visas i Bilaga 3. Nollhypoteserna för leveranstiden för alla tre
branscher accepteras, vilket betyder att det inte finns något signifikant gap mellan vad
respondentföretagen

tror

att

konsumenterna

tycker

är

viktigt

och

vad

respondentkonsumenterna tycker avseende leveranstiden.

5.2 Leveransprecision, leveransflexibilitet, information
Figur 56, 57 och 58 nedan, presenterar konsumenternas och branschföretagens svar
utifrån fyra olika påståenden avseende leveransserviceelementen leveransprecision,
leveransflexibilitet och information. Linjen i diagrammet visar medelvärdena från vad
företagen och konsumenterna har svarat på likertskalan.

Figur 56 visar svarens medelvärde för konsumenter och företag inom branschen
kläder&skor. Överlag kan det utläsas att företagen tror att kunderna tycker att
påståendena är mindre viktiga än vad konsumenterna tycker att de är, dock är
marginalerna små. Det vill säga att kunderna tycker att leveransservice avseende
precision, flexibilitet och information angående köp av kläder&skor är viktigare än vad
företagen inom branschen kläder&skor tror att de tycker.

Likertskalan
5

Jämförelse mellan konsumenter och företag
kläder&skor - precision, flexibilitet,
information
4,55

4,40

4,02

4
3
2

4,00

3,83

2,31

4,17

Medelvärde
konsument
Medelvärde
företag

1,83

1
0

...att
...att kunna få
...att
leveransen leverans på leveransankommer på lördagar
villkoren
utlovad dag
framgår

...att bli
försedd med
information
vid problem

Antal deltagare, konsumenter: 100. Antal deltagare, företag: 6
Figur 56: Jämförelse mellan konsumenter och företag kläder&skor för påståenden om
leveransprecision, leveransflexibilitet och information (Egen illustration).
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Nedan i Figur 57, visas det jämförande diagrammet mellan företag och konsumenter för
branschen böcker&media. Precis som i det jämförande diagrammet för kläder&skor
tycker kunderna att leveransservice avseende precision, flexibilitet och information för
köp av böcker&media är viktigare än vad företagen inom branschen böcker&media tror
att det tycker. skillnaden är dock även här marginell.

Likertskalan
5

Jämförelse mellan konsumenter och företag
böcker&media - precision, flexibilitet,
information
4,32
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2
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4,33

4,00
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Medelvärde
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Medelvärde
företag

1,83

1
0
...att
...att kunna få
...att
leveransen leverans på
leveransankommer på lördagar
villkoren
utlovad dag
framgår

...att bli
försedd med
information
vid problem

Antal deltagare, konsumenter: 100. Antal deltagare, företag: 6
Figur 57: Jämförelse mellan konsumenter och företag böcker&media för påståenden
om leveransprecision, leveransflexibilitet och information (Egen illustration).

Nedan i Figur 58, visas det jämförande diagrammet för hemelektronikföretagens och
konsumenternas svar avseende precision, flexibilitet och information. Det som kan
utläsas från figuren är att företagen inom hemelektronikbranschen har en bättre bild om
vad kunderna tycker, då medelvärdena skiljer sig mindre åt jämfört med kläder&skor
samt böcker&media. Det vill säga att konsumenterna tycker att leveransservice
avseende precision, flexibilitet och information angående köp av hemelektronik är
nästan lika viktigt som vad företagen inom branschen hemelektronik tror att
konsumenterna tycker.
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Jämförelse mellan konsumenter och företag
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Antal deltagare, konsumenter: 100. Antal deltagare, företag: 5
Figur 58: Jämförelse mellan konsumenter och företag hemelektronik för påståenden om
leveransprecision, leveransflexibilitet och information (Egen illustration).

Efter en jämförelse av konsumenternas och företagens svar testar författarna hypotes 1
för att kunna bestämma om nollhypotesen ska förkastas eller accepteras för de fyra
påståendena avseende leveransserviceelementen om precision, flexibilitet och
information. Detta presenteras i de fyra följande avsnitten.

5.2.1 Leveransprecision
Nollhypotesen för leveransprecisionen inom kläder&skor samt hemelektronik
accepteras, vilket betyder att det inte finns något bevisat gap mellan vad
respondentföretagen

tror

att

konsumenterna

tycker

är

viktigt

och

vad

respondentkonsumenterna tycker vid en leverans. Detta visas i Bilaga 4. I Tabell 1 visas
däremot att nollhypotesen för böcker&media förkastas, vilket innebär att det finns ett
signifikant gap mellan vad respondentföretagen tror att konsumenterna tycker är viktigt
och vad respondentkonsumenterna tycker är viktigt avseende leveransprecison gällande
e-handelsköp.

Leveransserviceelement: Leveransprecision
Kritisk
Uträknad
signifikans- signifikans-Frihets- Kritiskt Uträknat Förkasta eller
nivå
grader t-värde t-värde acceptera H0
Mellan vilka grupper nivå
Böcker&media Konsumenter
0,05
0,033
8,656
2,262
-2,542 Förkasta H0

Tabell 1: T-test för leveransprecision där nollhypotesen har förkastats (Egen
illustration).
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5.2.2 Leveransflexibilitet - lördagsleveranser
I Bilaga 5 visas att nollhypoteserna om leveransflexibiliteten för branscherna
kläder&skor, böcker&media samt hemelektronik accepteras. Detta innebär att det inte
finns något signifikant gap mellan vad respondentföretagen tror att konsumenterna
tycker och vad respondentkonsumenterna tycker avseende att få leverans på lördagar.

5.2.3 Information - leveransvillkor
I Bilaga 6 visas att nollhypoteserna för information om leveransvillkor inom
branscherna kläder&skor, böcker&media samt hemelektronik accepteras. Det finns
inget signifikant gap mellan vad respondentföretagen tror att konsumenterna tycker
respektive vad respondentkonsumenterna tycker avseende att leveransvillkoren tydligt
visas före köp.

5.2.4 Information vid problem
I Bilaga 7 visas att nollhypoteserna för information vid problem inom de tre valda
branscherna accepteras. Detta innebär att det inte finns något signifikant gap mellan vad
respondentföretagen tror att konsumenterna tycker och vad respondentkonsumenterna
tycker avseende att bli informerad om problem uppstår under leveransens gång.

5.3 Leveranssäkerhet
Nedan i Figur 59, 60 och 61, presenteras hur konsumenterna hade önskat gå tillväga om
en beställning levererades felaktigt men ändå så pass acceptabel att de valde att behålla
den.

Den första illustrationen, Figur 59, visar skillnaden mellan hur företag inom branschen
kläder&skor tror att konsumenten önskar att gå tillväga med hur konsumenten själv
önskar att gå tillväga om fel uppstår. Det som kan avläsas är att nästan en fjärdedel av
konsumenterna inte skulle meddela någon om att felet uppstått medan inga företag tror
detta. Majoriteten av företagen tror istället att konsumenterna önskar att meddela om att
fel har uppstått med hjälp av ett digitalt formulär via hemsidan eller via ett knapptryck
på en länk i orderbekräftelsemailet. Det som kan avläsas utifrån svaren är att de är
spridda på många olika alternativ, det finns alltså inget alternativ som sticker ut.
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Antal deltagare, konsumenter: 90. Antal deltagare, företag: 6
Figur 59: Jämförelse mellan konsumenter och företag kläder&skor för
leveranssäkerheten (Egen illustration).

I Figur 60 nedan, visas en jämförelse mellan hur företagen inom böcker&media tror att
konsumenterna önskar att meddela företaget och hur konsumenterna önskar meddela
företaget vid missnöje av en leverans. Svaret gäller om konsumenten behåller ordern
trots att den inte stämde överens med konsumentens beställning. Det som kan utläsas är
att de flesta företagen tror att konsumenterna önskar att meddela företaget genom ett
knapptryck via en länk i orderbekräftelemailet. Till skillnad från företagen har
konsumenterna skilda åsikter i frågan, vilket gör att spridningen på de olika
svarsalternativen är stor.
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Antal deltagare, konsumenter: 91. Antal deltagare, företag: 6
Figur 60: Jämförelse mellan konsumenter och företag böcker&media för
leveranssäkerheten (Egen illustration).

I Figur 61 nedan, kan det avläsas att en stor andel av konsumenterna önskar att kontakta
hemelektronikföretagen

via

kundsevicetelefon

medan

inga

företag

tror

att

konsumenterna tycker det är önskvärt. Företagen tror att konsumenterna önskar att
kontakta företagen via ett knapptryck på en länk i orderbekräftelsemailet om en order
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levereras felaktigt men ändå väljs att behållas. I övrigt är svaren spridda mellan hur
konsumenterna önskar att gå tillväga med hur företagen inom hemelektronik tror att
konsumenterna önskar gå tillväga.
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Figur 61: Jämförelse mellan konsumenter och företag hemelektronik för
leveranssäkerheten (Egen illustration).

Tabell 2 visar att vid fem tillfällen förkastas nollhypotesen, vilket innebär att det finns
ett signifikant gap mellan vad respondentföretagen tror att konsumenter tycker och vad
respondentkonsumenterna tycker. De test som förkastas har ingen gemensam nämnare
avseende vilket svarsalternativ som ligger till grund för att nollhypotesen förkastas.
Dock kan det avläsas att när nollhypotesen förkastas gäller det för branschen
böcker&media tre utav de fem gångerna. I Bilaga 8 visas även de t-test för
leveranssäkerheten där nollhypotesen har accepterats.

Leveransserviceelement: Leveranssäkerhet
Kritisk
Uträknad
signifikans- signifikans-Frihets- Kritiskt Uträknat
nivå
grader t-värde t-värde
Svarsalternativ
Mellan vilka grupper nivå
Meddelar ingen om felet
Kläder&skor Konsumenter
0,05
0,000
94
1,980
-5,205
Meddelar bara omgivningen
Böcker&media Konsumenter
0,05
0,000
95
1,980
-4,547
Meddelar via länkknapptryck Böcker&media Konsumenter
0,05
0,008
95
1,980
2,73
Meddelar via kundservietelefon Böcker&media Konsumenter
0,05
0,000
95
1,980
-5,035
Meddelar via kundservietelefon Hemelektronik Konsumenter
0,05
0,000
91
1,980
-6,205

Förkasta eller
acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Förkasta H0

Tabell 2: T-test för leveranssäkerheten där nollhypotesen har förkastats (Egen
illustration).

5.4 Leveransflexibilitet - utlämningsställe
I Figur 62 nedan, visas ett jämförande diagram mellan hur konsumenterna upplever
utlämningsställena

och

hur

företagen

tror

att

konsumenterna

upplever

utlämningsställena. De respondenter som motsvarar företagen innehåller företag från
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alla tre branscher vilket gör att antalet deltagare för företagen nedan blir 14 stycken. I
Figur 62 kan det avläsas att det finns en skillnad mellan hur företagen tror att
konsumenterna upplever utlämningsstället och hur de faktiskt upplever dem. Detta kan
avläsas genom att det bara är 14 % av företagen som tror konsumenterna upplever att
utlämningsställena har korta köer och bra kassaservice medan 51 % av konsumenterna
tycker det är korta köer och bra kassaservice. Ännu en skillnad finns vilket kan ses vid
svarsalternativet vet inte där 50 % av företagen har svarat medan bara 2 % av
konsumenterna har svarat detta alternativ.
Jämförelse mellan konsumenter och alla företag upplevelse av utlämningsstället

Antal svar %
60

51

50

34

40

21
20

7 7

Konsumentsvar %

14

6 7

2

0
Långa köer, Långa köer, Korta köer, Korta köer,
dålig kassa- bra kassa- dålig kassa- bra kassaservice
service
service
service

Företagssvar %

Vet inte

Antal deltagare, konsumenter: 100. Antal deltagare, företag: 14
Figur 62: Jämförelse mellan konsumenter och företag inom alla branscher för
upplevelsen av utlämningsstället (Egen illustration).

I

Bilaga

9

visas

att

nollhypoteserna

för

leveransflexibiliteten

avseende

utlämningsställen accepteras vid alla tillfällen utom ett. Detta var för svarsalternativet
vet ej hemelektronik vilket visas i Tabell 3 nedan. Det finns ett signifikant gap mellan
hur respondentföretagen tror att konsumenterna upplever utlämningsställena och hur
respondentkonsumenterna upplever dem. Detta gäller utlämning av paket som köpts och
levererats från alla tre branscherna.

Leveransserviceelement: Leveransflexibilitet, utlämningsställe
Kritisk
Uträknad
signifikans- signifikans-Frihets- Kritiskt Uträknat Förkasta eller
nivå
grader t-värde t-värde acceptera H0
Svarsalternativ
Mellan vilka grupper nivå
Vet ej
Hemelektronik Konsumenter
0,05
0,017
103
1,980
3,890 Förkasta H0

Tabell 3: T-test för leveransflexibilitet, utlämningsställe, där nollhypotesen har
förkastats (Egen illustration).
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5.5 Lagerservicenivå
Nedan i Figur 63, visas en jämförelse av hur konsumenterna tycker och hur alla
företagen inom de tre olika branscherna tror att konsumenterna tycker information om
lagerstatus ska visas innan ett köp. Det som kan utläsas från denna tabell är att det finns
två svarsalternativ som utmärker sig. Dessa är att produktens lagerstatus bör visas på
webbshoppens hemsida och att konsumenten kan se hur många produkter som finns i
lager. Det som kan ses är att det finns minimala skillnader mellan vad företaget tror att
konsumenten tycker är viktigt och vad konsumenten tycker är viktigt avseende
lagerstatus på hemsidan.
Antal Jämförelse mellan konsumenter och alla företag lagerservicenivå
svar %
45 43
44 43
50
40
Konsument30
svar %
Företags- svar
20
10 7
7 %
10
0
Se om
Se hur många Produkten syns Spelar ingen
produkten produkter som
inte på
roll om
finns i lager
finns i lager hemsidan om
lagerstatus
eller ej
den är slut
informeras

Antal deltagare, konsumenter: 97. Antal deltagare, företag: 14
Figur 63: Jämförelse mellan konsumenter och företag inom alla branscher för hur
lagerstatus ska presenteras (Egen illustration).

I Bilaga 10 visas t-testen för hur lagerstatus ska visas enligt denna studie. Det som kan
avläsas är att nollhypotesen accepteras för alla svarsalternativ inom de tre branscherna.
Det finns inget signifikant gap mellan hur respondentföretagen tror att konsumenterna
vill bli informerade och hur respondentkonsumenterna vill bli informerade om
lagerstatus före ett köp. Anledningen till att testerna för svarsalternativet “det spelar
ingen roll om lagerstatus visas” är streckade för branscherna böcker&media och
hemelektronik är för att det inte är någon respondent som valt detta som sitt första val
och därför kunde inte t-test göras.

5.6 Reflektioner för RQ1
Figur 64 nedan, sammanställer genom kryss var det existerar signifikanta gap mellan
vad respondentföretagen tror att konsumenterna tycker är viktigt och vad
respondentkonsumenterna tycker är viktigt avseende leveransserviceelemeneten. Det
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som kan avläsas utifrån figuren är att det existerar flest gap för böcker&media och minst
för

kläder&skor.

Figuren

leveransserviceelementet

visar

säkerhet,

också
dock

att
är

det
gapen

existerar
utspridda

flest
på

gap
de

för
olika

svarsalternativen.
Leveransservice- Företag
Företag
Företag
Antal gap per
element
kläder&skor och böcker&media hemelektronik
Svarsalternativ
konsumenter
och konsumenter och konsumenter svarsalternativ
Hur många dagar är okej?
Leveranstid
0
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransprecision
X
1
Lördagsleveranser
Leveransflexibilitet
0
Information om leveransvillkor
Information
0
Information vid problem
Information
0
Meddelar ingen om felet
Leveranssäkerhet
X
1
Meddelar bara omgivningen
Leveranssäkerhet
X
1
Meddelar via länkknapptryck
Leveranssäkerhet
X
1
Meddelar via digitalt formulär
Leveranssäkerhet
0
Meddelar via kundservietelefon
Leveranssäkerhet
X
X
2
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Leveransflexibilitet
0
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Leveransflexibilitet
0
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Leveransflexibilitet
0
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Leveransflexibilitet
0
Utlämning: vet ej
Leveransflexibilitet
X
1
Se om produkten finns i lager eller ej
Lagerservicenivå
0
Se hur många produkter som finns i lager Lagerservicenivå
0
Produkten syns inte om den är slut
Lagerservicenivå
0
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras Lagerservicenivå
0
Totalt antal gap per bransch
Alla
1
4
2

Figur 64: Presentation av var signifikanta gap finns mellan företagen och
konsumenterna (Egen illustration).

Uppsatsens bakgrund tar upp att det funnits ett gap mellan hur många dagar företagen
tror att kunderna tycker att en leverans ska ta för att kunderna ska bli nöjd och hur
många dagar kunden tycker att leveransen ska ta. Detta har författarna sett i
e-baromentens rapporter från 2012, 2013 och 2014. En av uppsatsens delar ska
undersöka om detta gap är ihållande och existerar för en tidpunkt år 2015. Efter att
denna undersökning har genomförts kan författarna se att signifikanta gap inte existerar
för denna studie för någon av branscherna mellan vad respondentföretagen tror att
konsumenterna tycker och vad respondentkonsumenterna tycker.

I problemdiskussionen presenterades ett problem avseende leveranser inom e-handeln,
vilket är att många e-handelsföretag inte levererar till sina konsumenter på lördagar
(Hultén 2015). I bakgrunden nämns att lördagsleveranser är vad konsumenter
efterfrågar och att det är något som är nödvändigt för e-handelsföretagen (Andersson
2013). Den undersökning som författarna gjort kan dock inte styrka detta för någon av
de tre utvalda branscherna. Det beror på att påståendet “att kunna få leverans på
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lördagar” betygsatts med en lägre siffra jämfört med andra alternativ av
undersökningens respondenter. Företagen som deltagit i undersökningen har också
betygsatt detta påstående lägst.

I bakgrunden skrevs det även att Bring (2015) har satsat på att leverera på lördagar till
storstadsområden. Det som författarna kan påvisa med denna undersökning, se Figur 27,
28 och 29, är att de personer som är 18-30 år, folkbokförda i Växjö kommun, inte
efterfrågar lördagsleveranser. Det författarna kan se med hjälp av denna undersökning
är att lördagsleveranser inte är något som personerna i undersökningen efterfrågar.
Istället för att lägga energi på att leverera paket till Växjö en lördag, kan de allokera
resurserna till andra områden där servicen är mer efterfrågad (Wilson et al. 2012, s. 9698). Det som Bring ska ha i åtanke om de väljer att utöka sina lördagsleveranser till fler
områden, är enligt denna undersökning att Växjö kommun kanske inte borde vara
prioriterad först. Det som Bring borde tänka på om de eventuellt väljer att satsa på
lördagsleveranser till Växjö är att göra ordentliga marknadsundersökningar för att vara
säkra på att lördagsleveranser kommer vara lönsamt (Wilson et al. 2012, s. 96-98).

I Figur 22, om hur företag tror att kunden upplever utlämningsställen kan det utläsas att
majoriteten, 50 %, av företagen inte vet hur kunden upplever utlämningsstället. Det kan
tyckas konstigt då leveransservicen är det som rör arbetet från att en order läggs av kund
till det att den har levererats (Jonsson & Mattsson 2011, s. 97). Detta gör att
utlämningsstället ingår i den leveransservice som företagen erbjuder och påverkar
därmed hur nöjd konsumenten blir med leveransen. I och med att leveransservicen har
en påverkan på företagets försäljning och därmed dess intäkter (Efficient Consumer
Response 2006, s. 5), borde företagen ha en bättre bild över hur den sista delen i
leveransen upplevs av konsumenterna. Detta för att utlämningen kan påverka hur nöjd
kunden blir som i sin tur påverkar vad kunden kan berätta för omgivningen som i sin tur
kan påverka försäljning och intäkter hos företaget. (Brings e-handelsrapport 2013 s. 25)
Frågan som kvarstår är dock hur mycket företag kan påverka servicen vid
utlämningsstället?
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Analys av forskningsfråga 2
Nedanstående hypotes testas genom sambandsanalyser. Hypotesen ska tas i beaktning
vid den fortsatta läsningen. Hypotes 2 lyder:
Nollhypotes, (H0): det finns inget signifikant samband mellan vad konsumenterna
tycker avseende leveransserviceelementet och den valda faktorn.
Mothypotes, (H1): det finns ett signifikant samband mellan vad konsumenterna tycker
avseende leveransserviceelementet och den valda faktorn.

I analysavsnittets andra del presenteras ett flertal tabeller, vilka redovisar en
sammanställning av genomförda sambandsanalyser där nollhypotesen förkastas utifrån
respektive faktor som studeras för att se om den påverkar konsumentens tycke om
leveransservicelementen. I kolumnen svarsalternativ presenteras vad respondenten
skulle besvara utifrån enkätens utformade frågor, se Bilaga 1. I svarsalternativen
presenteras antingen konkret vad konsumentrespondenten skulle besvara, till exempel
vid leveranstiden, eller så presenteras alla frågans svarsalternativ, till exempel för
leveranssäkerheten. Dessa kopplas sedan till vilket teoretiskt leveransserviceelement de
berör. Kolumnen “den bransch som frågan är ställd utifrån” avser vilken bransch
konsumentrespondenten hade i beaktning när frågorna besvarades, exempelvis hur lång
leveranstiden får vara för att anses vara acceptabel vid köp av kläder&skor. Nästa steg
som presenteras är vilket test som genomförts för att testa om signifikanta samband
finns

mellan

faktorn

och

hur

konsumenten

besvarat

på

frågorna

om

leveransservice. Signifikansnivåerna ligger som grund för att avgöra om det finns ett
samband eller ej. Samband finns när den uträknade signifikansen är lägre än den
kritiska. Om det finns ett samband presenteras korrelationskoefficienten, vilken berättar
hur svagt respektive starkt sambandet är. Utifrån teorin om sambandets styrka i avsnitt
3.8 Sambandsanalys har författarna tagit fram riktlinjer för att kunna bestämma styrkan
på sambandet. Korrelationskoefficienter som är 0,00-0,39 anses vara svaga; 0,40-0,59
måttliga; 0,60-0,79 starka och 0,80-1,00 är väldigt starka samband. Precis som för ttesten accepteras nollhypotesen, om den kritiska signifikansnivån via SPSS är lägre än
den uträknade och vice versa. Dessa påståenden ska tas i beaktning för de tabeller som
presenterar en sammanfattning av de gjorda sambandanalyserna för varje studerad
faktor i relation till leveransserviceelementen.
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5.7 Kön
Mellan faktorn kön och frågorna rörande leveransserviceelementen finns sex
signifikanta samband, vilket visas i Tabell 4. De första sambanden existerar vid
frågorna om hur lång leveranstiden får vara för branscherna böcker&media och
hemelektronik. Dock är sambanden vid dessa frågor svaga. Ett svagt samband kan
också avläsas mellan kön och hur konsumenterna svarat på frågan för kläder&skobranschen om hur viktigt det är att leveransen ankommer på den dag som företag lovat.
De sista tre sambanden ses vid de olika alternativen på frågan om hur konsumenten
önskar att gå tillväga om varan levererats felaktigt, det vill säga rörande
leveranssäkerheten. Sambanden är svaga och ses på olika branscher och olika
svarsalternativ. På de andra enkätfrågorna kan författarna inte säga att det finns
signifikanta samband mellan kön och leveransserviceelementen, dessa visas i Bilaga 11.

Faktor: Kön
Leveransserviceelement
Svarsalternativ
Hur många dagar är okej?
Leveranstid
Hur många dagar är okej?
Leveranstid
Leveransen utkommer på utlovad dag Leveransprecision
Meddelar ingen om felet
Leveranssäkerhet
Meddelar via digitalt formulär
Leveranssäkerhet
Meddelar via digitalt formulär
Leveranssäkerhet

Den bransch
som frågan är
ställd utifrån
Böcker&media
Hemelektronik
Kläder&skor
Kläder&skor
Kläder&skor
Hemelektronik

Kritisk Uträknad Finns ett
Hur är Förkasta
signifik- signifik- samKorrelations- sameller
Vilket test
ansnivå ansnivå band? koefficient bandet? acceptera H0
Spearmans rho
0,05
0,007
Ja
0,269 Svagt
Förkasta H0
Spearmans rho
0,05
0,032
Ja
0,231 Svagt
Förkasta H0
Spearmans rho
0,05
0,050
Ja
0,196 Svagt
Förkasta H0
Spearmans rho
0,05
0,013
Ja
-0,260 Svagt
Förkasta H0
Spearmans rho
0,05
0,006
Ja
0,289 Svagt
Förkasta H0
Spearmans rho
0,05
0,014
Ja
0,260 Svagt
Förkasta H0

Tabell 4: Sambandsanalys för faktorn kön mot leveransserviceelementen där
nollhypotesen har förkastats (Egen illustration)

5.8 Ålder
Tabell 5 nedan, visar att åldern påverkar vad konsumenterna tycker är viktigt avseende
leveransserviceelementen vid ett tillfälle. Detta gäller för frågan om hur lång leveranstid
som accepteras för att konsumenterna ska bli nöjda för branschen hemelektronik. Det
innebär att nollhypotesen förkastas och att det endast finns ett signifikant samband i
denna undersökning mellan åldern och hur lång leveranstiden får vara för
hemelektronik. Dock är detta samband svagt, vilket kan innebära att detta visas av en
slump utifrån konsumenturvalet som besvarade enkäten då ålder inte påverkar något
annat leveransserviceelement. I resterande fall accepteras nollhypotesen vilket visas i
Bilaga 12.
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Faktor: Ålder
Den bransch
Leveranssom frågan är
serviceelement ställd utifrån Vilket test
Leveranstid
Hemelektronik Pearsons r

Svarsalternativ
Hur många dagar är okej?

Kritisk Uträknad Finns ett
Hur är Förkasta
signifik- signifik- samKorrelations- sameller
ansnivå ansnivå band?
koefficient bandet? acceptera H0
0,05
0,040
Ja
-0,222 Svagt
Förkasta H0

Tabell 5: Sambandsanalys för faktorn ålder mot leveransserviceelementen där
nollhypotesen har förkastats (Egen illustration)

5.9 Köpt en vara eller ej
Faktorn i detta avsnitt baseras på frågan “Har du shoppat X på Internet?”, där X
motsvarar kläder&skor, böcker&media eller hemelektronik. Konsumenternas svar från
frågorna om leveransserviceelementen påverkas främst av om konsumenten har köpt
eller inte köpt hemelektronik vilket visas i Bilaga 13. Det vill säga att nollhypotesen
förkastas oftare om frågan är ställd utifrån branschen hemelektronik än utifrån de andra
två branscherna, vilket kan avläsas i Tabell 6. Det innebär att det finns samband mellan
vad konsumenterna tycker avseende leveransservicelementen och om konsumenten har
köpt en vara eller inte, främst inom hemelektronik. Det som kan utläsas ur tabellen är att
nollhypotesen

för

både

böcker&media

och

hemelektronik

förkastas

vid

leveransservieelementet “information vid problem”. Det finns ett samband mellan att ha
köpt en vara eller inte och hur viktigt konsumenten tycker det är att få information om
problem uppstår under leveransens gång. När författarna tolkar detta resultat kommer de
fram till att konsumenterna som köpt en vara blir mer medvetna om hur viktigt det är att
få information när problem vid leveransen uppstår. De som inte har handlat via Internet
har därmed inte samma uppfattning om detta. Likaså gäller för utlämningsställena, det
vill säga leveransserviceelementet leveransflexibilitet. De konsumenterna som inte köpt
en vara via Internet har därmed förmodligen inte heller hämtat ut en leverans och har
därmed ingen bild av hur utlämningsställena upplevs.

Faktor: Köpt en vara eller ej
Leveransserviceelement
Svarsalternativ
Leveransen utkommer på utlovad dag Leveransprecision
Lördagsleveranser
Leveransflexibilitet
Information om leveransvillkor
Information
Information vid problem
Information
Information vid problem
Information
Meddelar via kundservietelefon
Leveranssäkerhet
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice Leveransflexibilitet
Utlämning: lång kö, bra kassaservice Leveransflexibilitet
Utlämning: kort kö, bra kassaservice Leveransflexibilitet

Den bransch
som frågan är
ställd utifrån
Hemelektronik
Hemelektronik
Hemelektronik
Böcker&media
Hemelektronik
Kläder&skor
Hemelektronik
Kläder&skor
Kläder&skor

Kritisk Uträknad Finns ett
Hur är Förkasta
signifik- signifik- samKorrelations- sameller
Vilket test
ansnivå ansnivå band? koefficient bandet? acceptera H0
Spearmans rho
0,05
0,001
Ja
0,319 Svagt
Förkasta H0
Spearmans rho
0,05
0,039
Ja
0,206 Svagt
Förkasta H0
Spearmans rho
0,05
0,001
Ja
0,338 Svagt
Förkasta H0
Spearmans rho
0,05
0,039
Ja
0,207 Svagt
Förkasta H0
Spearmans rho
0,05
0,000
Ja
0,404 Måttligt Förkasta H0
Spearmans rho
0,05
0,026
Ja
0,234 Svagt
Förkasta H0
Spearmans rho
0,05
0,025
Ja
-0,224 Svagt
Förkasta H0
Spearmans rho
0,05
0,035
Ja
-0,212 Svagt
Förkasta H0
Spearmans rho
0,05
0,031
Ja
0,215 Svagt
Förkasta H0

Tabell 6: Sambandsanalys för faktorn köpt en vara eller ej mot
leveransserviceelementen där nollhypotesen har förkastats (Egen illustration).
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5.10 Tillvägagångssätt före köp
Hur konsumenterna går tillväga före ett köp, avseende informationssökning, risk och
engagemang har samband med en del leveransserviceelement, men inte alla, vilket kan
ses i Bilaga 14. Frågan som ställdes här var “Hur går du oftast tillväga innan du gör ett
köp av X?”, där X motsvarar kläder&skor, böcker&media eller hemelektronik. Något
som kan avläsas i Tabell 7 är att tillvägagångssättet främst har ett samband med vad
konsumenterna tycker om leveransserviceelementen om frågan är ställd utifrån
branscherna böcker&media och hemelektronik eftersom det är där flest samband
existerar. Ett annat intressant resultat är att det finns samband på samtliga frågor
avseende leveransprecisionen, där två samband är svaga och ett är måttligt. Resultatet
uppvisar starka och måttliga samband mellan tillvägagångssättet och alternativet vet ej
på hur konsumenterna upplever utlämningsstället.

Faktor: Tillvägagångssätt före köp
Leveransserviceelement
Svarsalternativ
Leveransen utkommer på utlovad dag Leveransprecision
Leveransen utkommer på utlovad dag Leveransprecision
Leveransen utkommer på utlovad dag Leveransprecision
Lördagsleveranser
Leveransflexibilitet
Lördagsleveranser
Leveransflexibilitet
Information om leveransvillkor
Information
Information om leveransvillkor
Information
Information vid problem
Information
Information vid problem
Information
Meddelar via kundservietelefon
Leveranssäkerhet
Utlämning: lång kö, bra kassaservice Leveransflexibilitet
Utlämning: kort kö, bra kassaservice Leveransflexibilitet
Utlämning: kort kö, bra kassaservice Leveransflexibilitet
Utlämning: vet ej
Leveransflexibilitet
Utlämning: vet ej
Leveransflexibilitet
Utlämning: vet ej
Leveransflexibilitet

Den bransch
som frågan är
ställd utifrån
Kläder&skor
Böcker&media
Hemelektronik
Böcker&media
Hemelektronik
Böcker&media
Hemelektronik
Böcker&media
Hemelektronik
Kläder&skor
Böcker&media
Kläder&skor
Böcker&media
Kläder&skor
Böcker&media
Hemelektronik

Vilket test
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v

Kritisk Uträknad Finns ett
Hur är Förkasta
signifik- signifik- samKorrelations- sameller
ansnivå ansnivå band?
koefficient bandet? acceptera H0
0,05
0,040
Ja
0,284 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,392 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,414 Måttligt Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,409 Måttligt Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,403 Måttligt Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,379 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,001
Ja
0,355 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,373 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,387 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,039
Ja
0,324 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,024
Ja
0,31 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,003
Ja
0,369 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,008
Ja
0,342 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,596 Måttligt Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,622 Starkt
Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,622 Starkt
Förkasta H0

Tabell 7: Sambandsanalys för faktorn tillvägagångssätt före köp mot
leveransserviceelementen där nollhypotesen har förkastats (Egen illustration).

5.11 Genomförande av köp
Frågan som ställdes för genomförande av köp var “Hur genomför du oftast dina
e-handelsköp av X?”, där X motsvarar kläder&skor, böcker&media eller hemelektronik.
Hur en konsument genomför köpet, det vill säga om konsumenten gör ett planerat eller
impulsköp, har samband med vad konsumenten tycker är viktigt vid de flesta
leveransserviceelementen vilket visas i Bilaga 15. I övre delen av Tabell 8 nedan kan
det ses att samband endast finns för branscherna böcker&media samt hemelektronik
men inte när frågan är ställd utifrån branschen kläder&skor. Det innebär att

80

nollhypotesen har förkastats och att samband finns mellan hur respondentkonsumenten
genomför sitt köp och hur viktigt konsumenten tycker att leveransservicelementen
avseende tid, precision, flexibilitet om lördagsleveranser och information är vid köp av
böcker&media samt hemelektronik. Att köp av kläder&skor inte påverkas som om när
frågan är ställd utifrån branscherna böcker&media samt hemelektronik kan bero på att
konsumenterna oftast gör ett impulsköp av kläder&skor, vilket ses i Figur 41. Det som
också kan ses i Figurerna 42 och 43 är att konsumenterna oftast planerar sina köp inom
branscherna böcker&media samt hemelektronik. I nedre delen av Tabell 8, kan det
avläsas att det finns starka samband mellan hur konsumenten genomför sitt köp och
leveransflexibiliteten som rör frågan avseende upplevelsen av utlämningsstället. Detta
gäller för svarsalternativet vet ej för alla branscher, då nollhypotesen förkastas.

Faktor: Genomförande av köp
Leveransserviceelement
Svarsalternativ
Hur många dagar är okej?
Leveranstid
Hur många dagar är okej?
Leveranstid
Leveransen utkommer på utlovad dag Leveransprecision
Leveransen utkommer på utlovad dag Leveransprecision
Lördagsleveranser
Leveransflexibilitet
Lördagsleveranser
Leveransflexibilitet
Information om leveransvillkor
Information
Information om leveransvillkor
Information
Information vid problem
Information
Information vid problem
Information
Meddelar via länkknapptryck
Leveranssäkerhet
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice Leveransflexibilitet
Utlämning: kort kö, bra kassaservice Leveransflexibilitet
Utlämning: vet ej
Leveransflexibilitet
Utlämning: vet ej
Leveransflexibilitet
Utlämning: vet ej
Leveransflexibilitet

Den bransch
som frågan är
ställd utifrån
Böcker&media
Hemelektronik
Böcker&media
Hemelektronik
Böcker&media
Hemelektronik
Böcker&media
Hemelektronik
Böcker&media
Hemelektronik
Böcker&media
Böcker&media
Böcker&media
Kläder&skor
Böcker&media
Hemelektronik

Vilket test
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v

Kritisk Uträknad Finns ett
Hur är Förkasta
signifik- signifik- samKorrelations- sameller
ansnivå ansnivå band?
koefficient bandet? acceptera H0
0.05
0.006
Ja
0.407 Måttligt Förkasta H0
0.05
0.008
Ja
0.448 Måttligt Förkasta H0
0.05
0.000
Ja
0.369 Svagt
Förkasta H0
0.05
0.004
Ja
0.334 Svagt
Förkasta H0
0.05
0.000
Ja
0.410 Måttligt Förkasta H0
0.05
0.000
Ja
0.375 Svagt
Förkasta H0
0.05
0.001
Ja
0.334 Svagt
Förkasta H0
0.05
0.004
Ja
0.332 Svagt
Förkasta H0
0.05
0.001
Ja
0.335 Svagt
Förkasta H0
0.05
0.000
Ja
0.321 Svagt
Förkasta H0
0.05
0.039
Ja
0.322 Svagt
Förkasta H0
0.05
0.002
Ja
0.383 Svagt
Förkasta H0
0.05
0.018
Ja
0.319 Svagt
Förkasta H0
0.05
0.000
Ja
0.602 Starkt
Förkasta H0
0.05
0.000
Ja
0.620 Starkt
Förkasta H0
0.05
0.000
Ja
0.616 Starkt
Förkasta H0

Tabell 8: Sambandsanalys för faktorn genomförande av köp mot
leveransserviceelementen där nollhypotesen har förkastats (Egen illustration).

5.12 Missnöjd eller ej
I Bilaga 16 visas om faktorn missnöjd vid en leverans eller inte har ett samband med
vad konsumenterna tycker om leveransserviceelementen. Frågan som ställdes var “Har
du någon gång varit missnöjd med en leverans (ex sen leverans, skadad vara under
leverans, fel vara levererad) vid köp av X?”, där X motsvarar kläder&skor,
böcker&media eller hemelektronik. Det som kan avläsas ur Tabell 9, är att ett tidigare
missnöje eller ej har ett signifikant samband med vad respondentkonsumenten tycker
om leveransserviceelementen för böcker&media och hemelektronik, eftersom det är där
de flesta sambanden kan avläsas. Starka samband kan avläsas för svarsalternativet “vet
ej” vid hur konsumenten upplever utlämningsstället för alla branscher.
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Faktor: Missnöjd eller ej
Leveransserviceelement
Svarsalternativ
Leveransen utkommer på utlovad dag Leveransprecision
Lördagsleveranser
Leveransflexibilitet
Lördagsleveranser
Leveransflexibilitet
Information vid problem
Information
Meddelar via länkknapptryck
Leveranssäkerhet
Utlämning: kort kö, bra kassaservice Leveransflexibilitet
Utlämning: vet ej
Leveransflexibilitet
Utlämning: vet ej
Leveransflexibilitet
Utlämning: vet ej
Leveransflexibilitet
Se om produkten finns i lager eller ej Lagerservicenivå

Den bransch
som frågan är
ställd utifrån
Hemelektronik
Böcker&media
Hemelektronik
Böcker&media
Böcker&media
Kläder&skor
Kläder&skor
Böcker&media
Hemelektronik
Böcker&media

Vilket test
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v

Kritisk Uträknad Finns ett
Hur är Förkasta
signifik- signifik- samKorrelations- sameller
ansnivå ansnivå band?
koefficient bandet? acceptera H0
0,05
0,014
Ja
0,334 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,049
Ja
0,303 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,004
Ja
0,358 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,014
Ja
0,310 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,036
Ja
0,297 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,023
Ja
0,286 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,617 Starkt
Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,622 Starkt
Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,616 Starkt
Förkasta H0
0,05
0,048
Ja
0,264 Svagt
Förkasta H0

Tabell 9: Sambandsanalys för faktorn missnöjd eller ej mot leveransserviceelementen
där nollhypotesen har förkastats (Egen illustration).

5.13 Returnerat en vara eller ej
Frågan som ställdes här var “Om du varit missnöjd med en leverans av X, returnerade
du ordern?”, där X motsvarar kläder&skor, böcker&media eller hemelektronik. I
Bilaga 17 förkastas nollhypotesen om faktorn för om konsumenten har returnerat en
vara eller inte, har ett samband med vad konsumenten tycker är viktigt avseende
leveransserviceelementen, i övriga fall accepteras nollhypotesen. I Tabell 10 kan det
bland annat avläsas att faktorn avseende om konsumenten gjort en retur eller ej påverkar
vad konsumenten tycker avseende leveranstiden för hemelektronik, information om
leveransvillkor för böcker&media, information om problem för böcker&media samt
leveransflexibiliteten i form av utlämningsställe för kläder&skor samt hemelektronik.

Faktor: Returnerat en vara eller ej
Leveransserviceelement
Svarsalternativ
Hur många dagar är okej?
Leveranstid
Information om leveransvillkor
Information
Information vid problem
Information
Meddelar ingen om felet
Leveranssäkerhet
Meddelar bara omgivningen
Leveranssäkerhet
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice Leveransflexibilitet
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice Leveransflexibilitet
Utlämning: vet ej
Leveransflexibilitet

Den bransch
som frågan är
ställd utifrån
Hemelektronik
Böcker&media
Böcker&media
Hemelektronik
Böcker&media
Kläder&skor
Hemelektronik
Kläder&skor

Vilket test
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v

Kritisk Uträknad Finns ett
Hur är Förkasta
signifik- signifik- samKorrelations- sameller
ansnivå ansnivå band? koefficient bandet? acceptera H0
0,05
0,042
Ja
0,416 Måttligt Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,355 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,014
Ja
0,290 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,001
Ja
0,412 Måttligt Förkasta H0
0,05
0,000
Ja
0,433 Måttligt Förkasta H0
0,05
0,044
Ja
0,264 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,018
Ja
0,294 Svagt
Förkasta H0
0,05
0,029
Ja
0,277 Svagt
Förkasta H0

Tabell 10: Sambandsanalys för faktorn returnerat eller ej mot
leveransserviceelementen där nollhypotesen har förkastats (Egen illustration).
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5.14 Reflektioner för RQ 2
Figur 65 nedan sammanställer genom kryss var det existerar signifikanta samband
mellan faktorerna och vad konsumenterna tycker om leveransserviceelementen.
Siffrorna 1-7 representerar de valda faktorerna.

Svarsalternativ
Hur många dagar är okej?
Leveransen utkommer på utlovad dag
Lördagsleveranser
Information om leveransvillkor
Information vid problem
Meddelar ingen om felet
Meddelar bara omgivningen
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via kundservietelefon
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: vet ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se hur många produkter som finns i lager
Produkten syns inte om den är slut
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras
Antal samband per faktor
Totalt antal samband per bransch

Leveransservice
Leveranstid
Leveransprecision
Leveransflexibilitet
Information
Information
Leveranssäkerhet
Leveranssäkerhet
Leveranssäkerhet
Leveranssäkerhet
Leveranssäkerhet
Leveransflexibilitet
Leveransflexibilitet
Leveransflexibilitet
Leveransflexibilitet
Leveransflexibilitet
Lagerservicenivå
Lagerservicenivå
Lagerservicenivå
Lagerservicenivå
Alla
Alla

Faktorer* Kläder&skor Böcker&media Hemelektronik Antal samband
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 per svarsalternantiv
X
X
XX
X X
6
X
X
XX
XXXX
8
XXX
XXXX
7
XX X
XXX
6
XXXXX
XXX
8
X
X
2
X
1
XX
2
X
X
2
XX
2
X
X
X
3
X
X
2
X
1
XX X
XX
X
6
XXXX
XXX
XXX
10
X
1
0
X
1
0
3 0 3 4 1 2 2 1 0 1 7 9 6 3 2 1 5 5 6 4 3
15
27
26

* Faktorer: 1= kön, 2= ålder, 3= köpt eller ej, 4= tillvägagångssätt före köp, 5= genomförande vid köp, 6= missnöje eller ej, 7= returnerat eller ej

Figur 65: Presentation av var samband finns mellan faktorerna och
leveransserviceelementen (Egen illustration).

Det som tydligt kan avläsas från Figur 65 ovan, är att det existerar flest samband mellan
leveransserviceelementen och faktorerna för de enkätfrågor där konsumenten svarat
utifrån branscherna böcker&media samt hemelektronik. Totalt finns det 363 möjliga
samband, vilket har räknats fram utifrån 19 svarsalternativ för leveransserviceelementen
och de sju faktorer som studerats. Antalet rutor i Figur 65, där möjligheten finns att sätta
kryss representerar de 363 möjliga signifikanta sambanden. I övre halvan av figuren
syns det tydligt att det existerar flest samband mellan hur konsumenterna har svarat
avseende leveransserviceelementen och den studerade faktorn för frågorna som är
ställda utifrån branscherna böcker&media samt hemelektronik. För de fyra översta
leveransserviceelementen avseende tid, precision, flexibilitet och information finns
endast två samband för kläder&skor. Med hjälp av tabellens nedre del för
leveransserviceelementen leveranssäkerhet, leveransflexibilitet och lagerservicenivå
syns dock att sambanden är mer spridda och antalet samband inte skiljer sig lika mycket
åt beroende på vilken bransch frågan är ställd utifrån. Resultatet av sambandsanalysen
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visar att de signifikanta samband som finns oftast är svaga och att sambanden endast är
starka vid ett fåtal gånger.

I problemdiskussionen skrivs det både att åldersvariabeln har haft en påverkan (Gefen
2000) och att den inte har haft en påverkan i tidigare forskning (Norizan & Abdullah
2010). I denna undersökning är resultatet att åldern inte har någon signifikant påverkan
på vad konsumenterna tycker är viktigt avseende leveransserviceelementen, då endast
ett samband påvisats mellan faktorn och leveransserviceelementen. Det som kan tolkas
är att denna undersökning fått samma resultat som Norizan & Abdullah (2010) men
skiljer sig från Gefens (2000) resultat.
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6 Slutsatser
I

slutsatsen

presenteras

studiens

resultat

och

svar

ges

på

uppsatsens

problemformuleringar. Därefter redogörs för studiens användbarhet och författarna
gör egna reflektioner kring undersökningen. För att bekräfta studiens etik görs etiska
överväganden. Avsnittet avslutas med att författarna kritiserar det egna arbetet och ger
förslag till fortsatt forskning inom ämnet.

6.1 Resultat
Resultatet från denna undersökning visar att det existerar få signifikanta gap mellan vad
företagen tror att konsumenterna tycker är viktigt och vad konsumenterna tycker är
viktigt avseende leveransserviceelementen vid e-handelssköp utifrån branscherna
kläder&skor, böcker&media samt hemelektronik. Slutsatsen för forskningsfråga 1 är att
det existerar sju signifikanta gap av de 57 möjliga som testades med hjälp av t-test.
Utifrån studiens insamlade data som presenterats i empirin, kan det utläsas att dessa sju
signifikanta gap är små och visar därmed små skillnader mellan vad företagen tror att
konsumenterna tycker är viktigt jämfört med vad konsumenterna tycker är viktigt.
Gapen som existerar är få och det finns oftast inte fler än ett signifikant gap för varje
bransch vid varje svarsalternativ för leveransservieelementsfrågorna. Detta leder till att
författarna inte kan studera hur gapen skiljer sig åt, då det inte går att jämföra gapen
mellan

olika

leveransservicelement

eller

svarsalternativ

inom

ett

leveransserviceelement. Däremot kan det utifrån de sju signifikanta gap som existerar,
ses att fyra av dem gäller för böcker&media-branschen, två av dem för
hemelektronikbranschen samt ett gap för kläder&sko-branschen.

Denna studie visar att det finns signifikanta samband mellan de olika faktorerna och vad
de undersökta konsumenterna tycker är viktigt avseende leveransserviceelement vid
e-handelsköp. Slutsatsen för forskningsfråga 2 är att författarna har funnit 68 samband
av 363 möjliga, som testats med hjälp av sambandsanalys. De flesta samband är svaga
till måttliga, men författarna har även sett att ett fåtal starka samband existerar. Dessa
starka samband finns mellan hur den undersökta konsumenten genomför sitt köp och
leveransflexibiliteten som rör frågan avseende upplevelsen av utlämningsstället. Detta
gäller för svarsalternativet vet ej för alla branscher. Ett annat resultat av denna studie är
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att faktorn ålder inte har någon signifikant påverkan på vad konsumenterna tycker är
viktigt avseende leveransserviceelementen.

6.2 Användbarhet
Uppsatsen kan inte generaliseras till andra typer av populationer, vilket gör att den inte
är användbar för något annat urval än det som använts i studien. Dock kan företag som
är verksamma inom e-handeln i branscherna kläder&skor, böcker&media och
hemelektronik använda studien som ett komplement till deras marknadsundersökningar.
Samt att den utformade enkäten kan användas av företagen men då appliceras på deras
urval.

6.3 Egna reflektioner
Teorin i arbetet ligger till grund för formuleringen av uppsatsens hypoteser och hur
enkäten utformades. I teorin presenteras att konsumenternas köpprocess inte har tydliga
gränsdragningar

mellan

de

olika

faserna

(Mossberg

&

Sundström,

s108).

Konsumenterna kan därmed ha olika köpprocesser, en del kan gå igenom alla faser
medan andra bara går igenom vissa. Eftersom författarna utformat enkäten utifrån den
teoretiska köpprocessen kan detta innebära att det får en påverkan på det empiriska
materialet. Uppsatsens empiriska undersökning styrker att det finns kritik mot denna
köpprocess, då de tillfrågade konsumenterna har stor spridning på vad de tycker och hur
de går tillväga när ett köp ska genomföras.

6.4 Etiska övervägande
Företags- och konsumentrespondenterna som besvarat enkäten har först informerats om
undersökningens syfte. Alla konsumenter och företag har deltagit frivilligt och
författarna har varit tydliga med att inte pressa någon att vara med i undersökningen.
Med tanke på undersökningens frivillighet har vissa tillfrågade respondenter valt att
avstå från att besvara enkäten. För företagen gavs möjligheten att vara anonyma samt att
svaren inte skulle kunna kopplas till företaget eller personen som deltagit i enkäten.
Författarna har valt att endast nämna befattningar för kontaktpersonerna och inte deras
namn för att respektera anonymitetskravet. För konsumenternas del informerades de
också om att enkäten var anonym och att inget svar kunde kopplas till den enskilda
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individen. Det insamlade materialet som presenterats har bara används för uppsatsens
syfte och inte i andra sammanhang.

6.5 Kritik till eget arbete
En nackdel med studien är att den inte kan generaliseras. Detta beror dels på att
undersökningen gjorts med hjälp av bekvämlighetsurval. För att kunna generalisera
studien hade det krävts att studien gjorts på ett större urval och att urvalet gjorts med
hjälp av ett sannolikhetsurval. Vid urvalet av företagen har endast en person på varje
företag intervjuats. Personerna som valts ut arbetar inom relevanta områden men det
finns ändå en risk för att svaren speglar personens egna uppfattningar och inte
företagets. För att kunna styrka studiens trovärdighet hade det varit fördelaktigt att låta
fler anställda på företaget svara på enkäten.

6.6 Förslag till vidare forskning
Denna studie har undersökt om gap 1, från gap-modellen, existerar mellan företag och
konsumenter. Det som visats i denna studie är att företagen har en bra bild över vad
kunder tycker och därför skulle det varit intressant att studera andra gap i gapmodellen.
Det skulle till exempel varit intressant att studera skillnaden mellan konsumenternas
förväntningar och dess upplevda värde. Detta för att se om företagen kan leverera den
service som de vet att kunderna vill ha. Det räcker inte att bara veta vad kunderna
tycker, då det också är viktigt att kunna leva upp till konsumentens förväntningar.
Denna studie har undersökt om det finns signifikanta gap i branscherna kläder&skor,
böcker&media och hemelektronik. Detta är branscher som är väletablerade på
e-handelsmarkanden och därför skulle det varit intressant att studera nya branscher som
har haft en snabb tillväxt inom e-handeln under de senaste åren. Efter denna
undersökning har författarna utifrån resultatet fått uppfattning om att företagen mellan
branscherna har en likartad bild över vad de tror att konsumenterna tycker är viktigt
avseende leveransserviceelemeten. Författarna hade till sist därför tyckt det varit
intressant att göra en djupare undersökning på skillnaderna mellan företagen i de olika
branscherna.
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Bilagor
Bilaga 1 – Enkätens utformning, konsument
Vi är tre tjejer från Linnéuniversitetet och håller just nu på med vår kandidatuppsats.
Uppsatsens syfte är att identifiera om det finns ett gap mellan företagets uppfattning om
vad kunderna tycker är viktigt och det kunderna tycker är viktigt avseende
leveransserviceelement vid handel via Internet.

Enkäten genomförs på 18-30 åringar folkbokförda i Växjö. Frågorna i enkäten ställs
utifrån tre olika branscher; kläder&skor, böcker&media och hemelektronik.
Definitionerna av dessa som ska tas i åtanke vid besvarande av enkäten är:
Kläder&skor är ex tröjor, byxor och skor.
Böcker&media är fysiska böcker och filmer som kräver leverans, dvs inga elektroniska
böcker eller filmer.
Hemelektronik är ex datorer, mobiltelefoner, GPS och spelkonsoler.

Tack på förhand
Frida, Rebecca och Therese.

K1. Är du..
Man
Kvinna
Annat

K2. Ålder
Skriv själv

K3a. Har du shoppat kläder eller skor på Internet?
Ja
Nej
Vet ej

K3b. Har du shoppat böcker&film på Internet?

I

Ja
Nej
Vet ej

K3c. Har du shoppat hemelektronik på Internet?
Ja
Nej
Vet ej

K4a. Hur går du oftast tillväga innan du gör ett köp av kläder&skor?
Gör ingen informationssökning och därmed går köpet snabbt och det finns risk för fel
och missförstånd
Gör lite informationssökning och därmed finns mindre risk för fel och missförstånd
Gör informationssökning och därmed tar köpet lång tid då man är engagerad för att
undvika fel och missförstånd
Vet ej

K4b. Hur går du oftast tillväga innan du gör ett köp av böcker&film?
Gör ingen informationssökning och därmed går köpet snabbt och det finns risk för fel
och missförstånd
Gör lite informationssökning och därmed finns en mindre risk för fel och missförstånd
Gör informationssökning och därmed tar köpet lång tid då man är engagerad för att
undvika fel och missförstånd
Vet ej

K4c. Hur går du oftast tillväga innan du gör ett köp av hemelektronik?
Gör ingen informationssökning och därmed går köpet snabbt och det finns risk för fel
och missförstånd
Gör lite informationssökning och därmed finns en mindre risk för fel och missförstånd
Gör informationssökning och därmed tar köpet lång tid då man är engagerad för att
undvika fel och missförstånd
Vet ej

II

K5a. Hur genomför du oftast dina e-handelsköp av kläder&skor? Som…
Planerat köp
Impulsköp
Planerat köp som leder till impulsköp (ex planerat att köpa en vara men hittar en vara
till under köpet och köper båda)
Vet ej
K5b. Hur genomför du oftast dina e-handelsköp av böcker & film? Som…
Planerade köp
Impulsköp
Planerat köp som leder till impulsköp
Vet ej
K5c. Hur genomför du oftast dina e-handelsköp av hemelektronik? Som…
Planerade köp
Impulsköp
Planerat köp som leder till impulsköp
Vet ej

K6a. Har du någon gång varit missnöjd med en leverans (ex sen leverans, skadad
vara under leverans, fel vara levererad) vid köp av kläder&skor ?
Ja
Nej
Vet ej

K7a. Om ja på fråga K6a, vad var orsaken?
Fel antal varor
Fel produktegenskaper (ex. färg, funktion, storlek)
Varor som gått sönder
Försenad leverans
Dålig tillgänglighet vid utlämning (ex begränsade öppettider/köer)
Annat

K8a. Om ja på fråga K6a, returnerade du ordern?

III

Ja
Nej
Vet ej

K9a. Om nej på fråga K8a, vad var orsaken till att du inte returnerade?
Felet var för litet
Information om returer från företaget saknades
Returer är jobbiga att genomföra
Annat

K6b. Har du någon gång varit missnöjd med en leverans vid köp av böcker&film?
Ja
Nej
Vet ej

K7b. Om ja på fråga K6b, vad var orsaken?
Fel antal varor
Fel produktegenskaper (ex. färg, funktion, storlek)
Varor som gått sönder
Försenad leverans
Dålig tillgänglighet vid utlämning (ex begränsade öppettider/köer)
Annat

K8b. Om ja på fråga K6b, returnerade du ordern?
Ja
Nej
Vet ej

K9b. Om nej på fråga K8b, vad var orsaken till att du inte returnerade?
Felet var för litet
Information om returer från företaget saknades
Returer är jobbiga att genomföra
Annat

IV

K6c. Har du någon gång varit missnöjd med en leverans vid köp av hemelektronik?
Ja
Nej
Vet ej

K7c. Om ja på fråga K6c, vad var orsaken?
Fel antal varor
Fel produktegenskaper (ex. färg, funktion, storlek)
Varor som gått sönder
Försenad leverans
Dålig tillgänglighet vid utlämning (ex begränsade öppettider/köer)
Annat

K8c. Om ja på fråga K6c, returnerade du ordern?
Ja
Nej
Vet ej

K9c. Om nej på fråga K8c, vad var orsaken till att du inte returnerade?
Felet var för litet
Information om returer från företaget saknades
Returer är jobbiga att genomföra
Annat

Leveranstid = den tid det tar från att en beställning läggs till det att ordern
levererats till ombud eller hem till dig

K10a. Hur lång får leveranstiden vara för att du ska vara nöjd vid beställning av
kläder&skor?
Skriv själv antal dagar

K10b. Hur lång får leveranstiden vara för att du ska vara nöjd vid beställning av
böcker&film?
Skriv själv antal dagar

V

K10c Hur lång får leveranstiden vara för att du ska vara nöjd vid beställning av
hemelektronik?
Skriv själv antal dagar

K11a. Hur viktigt tycker du att följande är vid köp av kläder&skor…

...att leveransen ankommer på den dag företaget har lovat, oavsett hur lång leveranstiden
är
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att kunna få leverans på lördagar
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att det tydligt framgår vilka leveransvillkor som gäller (ex leveranstid, leveranssätt).
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att bli försedd med information om problem uppstår
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

K11b. Hur viktigt tycker du att följande är vid köp av böcker&film…

...att leveransen ankommer på den dag företaget har lovat, oavsett hur lång leveranstiden
är
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att kunna få leverans på lördagar
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att det tydligt framgår vilka leveransvillkor som gäller (ex leveranstid, leveranssätt).
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att bli försedd med information om problem uppstår

VI

Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

K11c. Hur viktigt tycker du att följande är vid köp av hemelektronik...

...att leveransen ankommer på den dag företaget har lovat, oavsett hur lång leveranstiden
är
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att kunna få leverans på lördagar
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att det tydligt framgår vilka leveransvillkor som gäller (ex leveranstid, leveranssätt).
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att bli försedd med information om problem uppstår
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

K12. Rangordna hur du hade önskat att gå tillväga om din order levereras
felaktigt jämfört med beställningen, men att den ändå är så pass acceptabel att du
väjer att behålla den. Benämn 1 som mest önskvärt och 5 som minst önskvärt.

K12a...för kläder&skor
Meddelar ingen om felet.
Meddelar inte företaget men berättar för omgivningen
Meddelar företaget om att ett fel uppstått via ett knapptryck på en länk i
orderbekräftelsemailet, detta kan jämföras med att bekräfta inloggningsuppgifter via en
länk i ett mail.
Meddelar företaget genom ett digitalt formulär via hemsidan där felet kan beskrivas.
Meddelar företaget via kundservicetelefonen där felet kan beskrivas.

K12b...för böcker & film
Meddelar ingen om felet.
Meddelar inte företaget men berättar för omgivningen

VII

Meddela företaget om att ett fel uppstått via ett knapptryck på en länk i
orderbekräftelsemailet, detta kan jämföras med att bekräfta inloggningsuppgifter via en
länk i ett mail.
Meddela företaget genom ett digitalt formulär via hemsidan där felet kan beskrivas.
Meddela företaget via kundservicetelefonen där felet kan beskrivas.

K12c...för hemelektronik
Meddelar ingen om felet.
Meddelar inte företaget men berättar för omgivningen
Meddela företaget om att ett fel uppstått via ett knapptryck på en länk i
orderbekräftelsemailet, detta kan jämföras med att bekräfta inloggningsuppgifter via en
länk i ett mail.
Meddela företaget genom ett digitalt formulär via hemsidan där felet kan beskrivas.
Meddela företaget via kundservicetelefonen där felet kan beskrivas.

K13. Hur upplever du oftast utlämningen av varor på utlämningsstället (ex Ica,
Statoil)?
Långa köer, dålig kassaservice
Långa köer, bra kassaservice
Korta köer, dålig kassaservice
Korta köer, bra kassaservice
Vet ej

K14. Rangordna hur du önskar att information om lagerstatus ska visas innan ett
köp.
Benämn 1 som mest önskvärt och 4 som minst önskvärt.
Att du kan se om produkten antingen finns i lager eller inte
Att du kan se hur många produkter som finns kvar i lager
Att produkten inte syns på hemsidan om den är slut och undviker risk för restnoterad
leverans
Det spelar ingen roll om lagerstatus informeras

VIII

Bilaga 2 – Enkätens utformning, företag
Vi är tre tjejer från Linnéuniversitetet i Växjö som läser civilekonomprogrammet med
inriktning logistik och håller just nu på med vår kandidatuppsats. Denna uppsats har
som syfte att identifiera om det finns ett gap mellan företagets uppfattning om vad
konsumenterna tycker är viktigt och det konsumenterna tycker är viktigt avseende
leveransserviceelement vid handel via Internet.

Väljs KLÄDER & SKOR ska enkäten besvaras utifrån er produktkategori kläder&skor,
ex tröjor, byxor och skor.

Väljs BÖCKER & MEDIA ska enkäten besvaras utifrån böcker och film, dvs fysiska
böcker och filmer som kräver leverans och inte elektroniska böcker eller filmer som kan
laddas ner.

Väljs HEMELEKTRONIK ska enkäten besvaras utifrån er produktkategori elektronik,
ex datorer, mobiltelefoner, gps och spelkonsoler.

Tack på förhand
Frida, Rebecca och Therese.

F1a. Vänligen beskriv vilka produktegenskaper era typprodukter inom kategorin
kläder&skor ni säljer har. Berör gärna bland annat produktvärde,
förpackningsstorlek, leveranstid samt konkurrens.

F1b. Vänligen beskriv vilka produktegenskaper era typprodukter inom kategorin
böcker&film (fysiska böcker och filmer som kräver leverans) ni säljer har. Berör
gärna bland annat produktvärde, förpackningsstorlek, leveranstid samt
konkurrens.

F1c. Vänligen beskriv vilka produktegenskaper era typprodukter inom kategorin
hemelektronik ni säljer har (ex träningsmaskiner, golfartiklar, vikter, gymtillbehör

IX

osv, dvs inte kläder&skor). Berör gärna bland annat produktvärde,
förpackningsstorlek, leveranstid samt konkurrens.

F2a. Om kunden varit missnöjd med en leverans av kläder&skor, vad tror ni var
orsaken?
Fel antal varor
Fel produktegenskaper (ex. färg, funktion, storlek)
Defekta varor
Försenad leverans
Dålig tillgänglighet vid utlämning (begränsade öppettider/köer etc)
Annat

F2b. Om kunden varit missnöjd med en leverans av böcker&film, vad tror ni var
orsaken?
Fel antal varor
Fel produktegenskaper (ex. färg, funktion, storlek)
Defekta varor
Försenad leverans
Dålig tillgänglighet vid utlämning (ex begränsade öppettider/köer)
Annat

F2c. Om kunden varit missnöjd med en leverans av hemelektronik, vad tror ni var
orsaken?
Fel antal varor
Fel produktegenskaper (ex. färg, funktion, storlek)
Defekta varor
Försenad leverans
Dålig tillgänglighet vid utlämning (ex begränsade öppettider/köer)
Annat

F3a. Om kunden varit missnöjd med en leverans av kläder&skor men valde att inte
returnera ordern, vad tror ni var orsaken?
Felet var för litet
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Information om returer från företaget saknades
Returer är jobbiga att genomföra
Annat

F3b. Om kunden varit missnöjd med en leverans av böcker&film men valde att inte
returnera ordern, vad tror ni var orsaken?
Felet var för litet
Information om returer från företaget saknades
Returer är jobbiga att genomföra
Annat

F3c. Om kunden varit missnöjd med en leverans av hemelektronik men valde att
inte returnera ordern, vad tror ni var orsaken?
Felet var för litet
Information om returer från företaget saknades
Returer är jobbiga att genomföra
Annat

F4a. Hur lång tror ni att leveranstiden, den tid det tar från att en beställning läggs
till det att ordern levererats till ombud eller hem till konsument, ska vara för att
konsumenten ska vara nöjd vid beställning av kläder&skor?
Skriv själv antal dagar

F4b. Hur lång tror ni att leveranstiden, den tid det tar från att en beställning läggs
till det att ordern levererats till ombud eller hem till konsument, ska vara för att
konsumenten ska vara nöjd vid beställning av böcker&film?
Skriv själv antal dagar

F4c. Hur lång tror ni att leveranstiden, den tid det tar från att en beställning läggs
till det att ordern levererats till ombud eller hem till konsument, ska vara för att
konsumenten ska vara nöjd vid beställning av hemelektronik?
Skriv själv antal dagar

XI

F5a. Hur viktigt tror ni att konsumenten tycker att följande är vid köp av
kläder&skor…

...att leveransen ankommer på den dag företaget har lovat, oavsett hur lång leveranstiden
är
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att kunna få leverans på lördagar
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att det tydligt framgår vilka leveransvillkor som gäller (ex leveranstid, leveranssätt).
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att bli försedd med information om problem uppstår
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

F5b. Hur viktigt tror ni att konsumenten tycker att följande är vid köp av
böcker&film…

...att leveransen ankommer på den dag företaget har lovat, oavsett hur lång leveranstiden
är
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att kunna få leverans på lördagar
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att det tydligt framgår vilka leveransvillkor som gäller (ex leveranstid, leveranssätt).
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att bli försedd med information om problem uppstår
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej
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F5c. Hur viktigt tror ni att konsumenten tycker att följande är vid köp av
hemelektronik...

...att leveransen ankommer på den dag företaget har lovat, oavsett hur lång leveranstiden
är
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att kunna få leverans på lördagar
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att det tydligt framgår vilka leveransvillkor som gäller (ex leveranstid, leveranssätt).
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

...att bli försedd med information om problem uppstår
Minst viktig 1 2 3 4 5 Mest viktigt

vet ej

F6a. Rangordna hur ni tror att kunden hade önskat att gå tillväga om en order av
kläder&skor levereras felaktigt jämfört med beställningen, men att den ändå är så
pass acceptabel att du väjer att behålla den. Benämn 1 som mest önskvärt och 5
som minst önskvärt.
Meddelar ingen om felet.
Meddelar inte företaget men berättar för omgivningen.
Meddelar företaget om att ett fel uppstått via ett knapptryck på en länk i
orderbekräftelsemailet, detta kan jämföras med att bekräfta inloggningsuppgifter via en
länk i ett mail.
Meddelar företaget genom ett digitalt formulär via hemsidan där felet kan beskrivas.
Meddelar företaget via kundservicetelefonen där felet kan beskrivas.

F6b. Rangordna hur ni tror att kunden hade önskat att gå tillväga om en order av
böcker&film levereras felaktigt jämfört med beställningen, men att den ändå är så
pass acceptabel att du väjer att behålla den. Benämn 1 som mest önskvärt och 5
som minst önskvärt.

XIII

Meddelar ingen om felet.
Meddelar inte företaget men berättar för omgivningen.
Meddelar företaget om att ett fel uppstått via ett knapptryck på en länk i
orderbekräftelsemailet, detta kan jämföras med att bekräfta inloggningsuppgifter via en
länk i ett mail.
Meddelar företaget genom ett digitalt formulär via hemsidan där felet kan beskrivas.
Meddelar företaget via kundservicetelefonen där felet kan beskrivas.

F6c. Rangordna hur ni tror att kunden hade önskat att gå tillväga om en order av
hemelektronik levereras felaktigt jämfört med beställningen, men att den ändå är
så pass acceptabel att du väjer att behålla den. Benämn 1 som mest önskvärt och 5
som minst önskvärt.
Meddelar ingen om felet.
Meddelar inte företaget men berättar för omgivningen.
Meddelar företaget om att ett fel uppstått via ett knapptryck på en länk i
orderbekräftelsemailet, detta kan jämföras med att bekräfta inloggningsuppgifter via en
länk i ett mail.
Meddelar företaget genom ett digitalt formulär via hemsidan där felet kan beskrivas.
Meddelar företaget via kundservicetelefonen där felet kan beskrivas

F7. Hur tror ni att konsumenten upplever utlämningen av varor på
utlämningsstället (ex Ica, Statoil)?
Långa köer, dålig kassaservice
Långa köer, bra kassaservice
Korta köer, dålig kassaservice
Korta köer, bra kassaservice
Vet ej

F8. Rangordna hur ni tror att konsumenten önskar att information om lagerstatus
ska visas innan ett köp.
Benämn 1 som mest önskvärt och 4 som minst önskvärt.
Att konsumenten kan se om produkten antingen finns i lager eller inte
Att konsumenten kan se hur många produkter som finns kvar i lager

XIV

Att produkten inte syns på hemsidan om den är slut och undviker risk för restnoterad
leverans
Det spelar ingen roll om lagerstatus informeras

XV

Bilaga 3 – T-test för leveranstid
Leveransserviceelement: Leveranstid
Kritisk
Uträknad
signifikans- signifikans- Frihets- Kritiskt Uträknat Förkasta eller
nivå
grader t-värde t-värde acceptera H0
Mellan vilka grupper nivå
Kläder&skor Konsumenter
0.05
0.169
101 1.980 -1.385 Acceptera H0
Böcker&media Konsumenter
0.05
0.487
102 1.980 -0.697 Acceptera H0
Hemelektronik Konsumenter
0.05
0.120
89 2.000 -1.571 Acceptera H0

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde < uträknat t-värde  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde > uträknat t-värde  acceptera H0.

Bilaga 4 – T-test för leveransprecision
Leveransserviceelement: Leveransprecision
Kritisk
Uträknad
signifikans- signifikans- Frihets- Kritiskt Uträknat Förkasta eller
nivå
grader t-värde t-värde acceptera H0
Mellan vilka grupper nivå
Kläder&skor Konsumenter
0.05
0.964
104 1.980 -0.045 Acceptera H0
Böcker&media Konsumenter
0.05
0.033 8.656 2.262 -2.542 Förkasta H0
Hemelektronik Konsumenter
0.05
0.760
103 1.980
0.307 Acceptera H0

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde < uträknat t-värde  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde > uträknat t-värde  acceptera H0.
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Bilaga 5 – T-test för leveransflexibilitet, lördagsleveranser
Leveransserviceelement: Leveransflexibilitet, lördagsleveranser
Kritisk
Uträknad
signifikans- signifikans- Frihets- Kritiskt Uträknat Förkasta eller
nivå
grader t-värde t-värde acceptera H0
Mellan vilka grupper nivå
Kläder&skor Konsumenter
0.05
0.197
104 1.980 -0.876 Acceptera H0
Böcker&media Konsumenter
0.05
0.284
104 1.980 -1.077 Acceptera H0
Hemelektronik Konsumenter
0.05
0.844
103 1.980 -0.198 Acceptera H0

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde < uträknat t-värde  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde > uträknat t-värde  acceptera H0.

Bilaga 6 – T-test för information, leveransvillkor
Leveransserviceelement: Information, leveransvillkor
Kritisk
Uträknad
signifikans- signifikans- Frihets- Kritiskt Uträknat Förkasta eller
nivå
grader t-värde t-värde acceptera H0
Mellan vilka grupper nivå
Kläder&skor Konsumenter
0.05
0.710
104 1.980 -1.824 Acceptera H0
Böcker&media Konsumenter
0.05
0.651
104 1.980 -0.873 Acceptera H0
Hemelektronik Konsumenter
0.05
0.593
103 1.980 -0.536 Acceptera H0

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde < uträknat t-värde  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde > uträknat t-värde  acceptera H0.
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Bilaga 7 – T-test för information vid problem
Leveransserviceelement: Information, vid problem
Kritisk
Uträknad
signifikans- signifikans- Frihets- Kritiskt Uträknat Förkasta eller
nivå
grader t-värde t-värde acceptera H0
Mellan vilka grupper nivå
Kläder&skor Konsumenter
0.05
0.180
104 1.980 -1.348 Acceptera H0
Böcker&media Konsumenter
0.05
0.553
104 1.980 -0.595 Acceptera H0
Hemelektronik Konsumenter
0.05
0.953
103 1.980 -0.059 Acceptera H0

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde < uträknat t-värde  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde > uträknat t-värde  acceptera H0.

Bilaga 8 – T-test för leveranssäkerhet
Leveransserviceelement: Leveranssäkerhet

Svarsalternativ
Meddelar ingen om felet
Meddelar ingen om felet
Meddelar ingen om felet
Meddelar bara omgivningen
Meddelar bara omgivningen
Meddelar bara omgivningen
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via kundservietelefon
Meddelar via kundservietelefon
Meddelar via kundservietelefon

Mellan vilka grupper
Kläder&skor Konsumenter
Böcker&media Konsumenter
Hemelektronik Konsumenter
Kläder&skor Konsumenter
Böcker&media Konsumenter
Hemelektronik Konsumenter
Kläder&skor Konsumenter
Böcker&media Konsumenter
Hemelektronik Konsumenter
Kläder&skor Konsumenter
Böcker&media Konsumenter
Hemelektronik Konsumenter
Kläder&skor Konsumenter
Böcker&media Konsumenter
Hemelektronik Konsumenter

Kritisk
Uträknad
signifikans- signifikans- Frihets- Kritiskt Uträknat Förkasta eller
nivå
nivå
grader t-värde t-värde acceptera H0
0.05
0.000
94 1.980 -5.205 Förkasta H0
0.05
0.720
95 1.980
-0.36 Acceptera H0
0.05
0.934
91 1.980 -0.083 Acceptera H0
0.05
0.894
94 1.980 -0.134 Acceptera H0
0.05
0.000
95 1.980 -4.547 Förkasta H0
0.05
0.694
91 1.980
0.395 Acceptera H0
0.05
0.441
94 1.980
0.773 Acceptera H0
0.05
0.008
95 1.980
2.73 Förkasta H0
0.05
0.344
91 1.980
0.952 Acceptera H0
0.05
0.350
94 1.980
0.94 Acceptera H0
0.05
0.991
95 1.980
0.012 Acceptera H0
0.05
0.631
91 1.980
0.482 Acceptera H0
0.05
0.845
94 1.980 -0.196 Acceptera H0
0.05
0.000
95 1.980 -5.035 Förkasta H0
0.05
0.000
91 1.980 -6.205 Förkasta H0

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde < uträknat t-värde  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde > uträknat t-värde  acceptera H0.
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Bilaga 9 – T-test för leveransflexibilitet, utlämningsställe
Leveransserviceelement: Leveransflexibilitet, utlämningsställe

Svarsalternativ
Lång kö, dålig kassaservice
Lång kö, dålig kassaservice
Lång kö, dålig kassaservice
Lång kö, bra kassaservice
Lång kö, bra kassaservice
Lång kö, bra kassaservice
Kort kö, dålig kassaservice
Kort kö, dålig kassaservice
Kort kö, dålig kassaservice
Kort kö, bra kassaservice
Kort kö, bra kassaservice
Kort kö, bra kassaservice
Vet ej
Vet ej
Vet ej

Mellan vilka grupper
Kläder&skor Konsumenter
Böcker&media Konsumenter
Hemelektronik Konsumenter
Kläder&skor Konsumenter
Böcker&media Konsumenter
Hemelektronik Konsumenter
Kläder&skor Konsumenter
Böcker&media Konsumenter
Hemelektronik Konsumenter
Kläder&skor Konsumenter
Böcker&media Konsumenter
Hemelektronik Konsumenter
Kläder&skor Konsumenter
Böcker&media Konsumenter
Hemelektronik Konsumenter

Kritisk
Uträknad
signifikans- signifikans- Frihets- Kritiskt Uträknat Förkasta eller
nivå
nivå
grader t-värde t-värde acceptera H0
0.05
0.507
104 1.980 -0.066 Acceptera H0
0.05
0.507
104 1.980 -0.066 Acceptera H0
0.05
0.289
103 1.980
1.065 Acceptera H0
0.05
0.974
104 1.980 -0.033 Acceptera H0
0.05
0.974
104 1.980 -0.033 Acceptera H0
0.05
0.522
103 1.980 -0.643 Acceptera H0
0.05
0.541
104 1.980 -0.613 Acceptera H0
0.05
0.311
104 1.980
1.017 Acceptera H0
0.05
0.524
103 1.980
0.695 Acceptera H0
0.05
0.096
104 1.980 -1.972 Acceptera H0
0.05
0.096
104 1.980 -1.972 Acceptera H0
0.05
0.199
103 1.980 -1.503 Acceptera H0
0.05
0.085
104 1.980
2.142 Acceptera H0
0.05
0.198
104 1.980
1.483 Acceptera H0
0.05
0.017
103 1.980
3.890 Förkasta H0

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde < uträknat t-värde  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde > uträknat t-värde  acceptera H0.

Bilaga 10 – T-test för lagerservicenivå
Leveransserviceelement: Lagerservicenivå

Svarsalternativ
Se om produkten finns i lager eller ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se hur många produkter som finns i lager
Se hur många produkter som finns i lager
Se hur många produkter som finns i lager
Produkten syns inte om den är slut
Produkten syns inte om den är slut
Produkten syns inte om den är slut
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras

Mellan vilka grupper
Kläder&skor Konsumenter
Böcker&media Konsumenter
Hemelektronik Konsumenter
Kläder&skor Konsumenter
Böcker&media Konsumenter
Hemelektronik Konsumenter
Kläder&skor Konsumenter
Böcker&media Konsumenter
Hemelektronik Konsumenter
Kläder&skor Konsumenter
Böcker&media Konsumenter
Hemelektronik Konsumenter

Kritisk
Uträknad
signifikans- signifikans- Frihets- Kritiskt Uträknat Förkasta eller
nivå
nivå
grader t-värde t-värde acceptera H0
0.05
0.601
101 1.980 -0.555 Acceptera H0
0.05
0.366
101 1.980
0.982 Acceptera H0
0.05
0.816
100 1.980 -0.233 Acceptera H0
0.05
0.602
101 1.980 -0.523 Acceptera H0
0.05
0.602
101 1.980 -0.523 Acceptera H0
0.05
0.497
100 1.980
0.682 Acceptera H0
0.05
0.629
101 1.980
0.485 Acceptera H0
0.05
0.413
101 1.980 -0.822 Acceptera H0
0.05
0.455
100 1.980 -0.751 Acceptera H0
0.05
0.363
101 1.980
1.000 Acceptera H0
0.05
0.05
-

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde < uträknat t-värde  förkasta H0.
Om kritiskt t-värde > uträknat t-värde  acceptera H0.

XIX

Bilaga 11 – Sambandsanalys för faktorn kön
Faktor: Kön
Den bransch
Leveranssom frågan är
serviceelement ställd utifrån
Svarsalternativ
Hur många dagar är okej?
Leveranstid
Kläder&skor
Hur många dagar är okej?
Leveranstid
Böcker&media
Hur många dagar är okej?
Leveranstid
Hemelektronik
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransprecision Kläder&skor
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransprecision Böcker&media
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransprecision Hemelektronik
Lördagsleveranser
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Lördagsleveranser
Leveransflexibilitet Böcker&media
Lördagsleveranser
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Information om leveransvillkor
Information
Kläder&skor
Information om leveransvillkor
Information
Böcker&media
Information om leveransvillkor
Information
Hemelektronik
Information vid problem
Information
Kläder&skor
Information vid problem
Information
Böcker&media
Information vid problem
Information
Hemelektronik
Meddelar ingen om felet
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Meddelar ingen om felet
Leveranssäkerhet Böcker&media
Meddelar ingen om felet
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Meddelar bara omgivningen
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Meddelar bara omgivningen
Leveranssäkerhet Böcker&media
Meddelar bara omgivningen
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Meddelar via länkknapptryck
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Meddelar via länkknapptryck
Leveranssäkerhet Böcker&media
Meddelar via länkknapptryck
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Meddelar via digitalt formulär
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Meddelar via digitalt formulär
Leveranssäkerhet Böcker&media
Meddelar via digitalt formulär
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Meddelar via kundservietelefon
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Meddelar via kundservietelefon
Leveranssäkerhet Böcker&media
Meddelar via kundservietelefon
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Leveransflexibilitet Alla
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Leveransflexibilitet Alla
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Leveransflexibilitet Alla
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Leveransflexibilitet Alla
Utlämning: vet ej
Leveransflexibilitet Alla
Se om produkten finns i lager eller ej
Lagerservicenivå Alla
Se hur många produkter som finns i lager Lagerservicenivå Alla
Produkten syns inte om den är slut
Lagerservicenivå Alla
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras Lagerservicenivå Alla

Vilket test
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho

Kritisk Uträknad Finns ett
Hur är
signifik- signifik- samKorrelations- samansnivå ansnivå band? koefficient bandet?
0.05
0.059 Nej
0.05
0.007
Ja
0.269 Svagt
0.05
0.032
Ja
0.231 Svagt
0.05
0.050
Ja
0.196 Svagt
0.05
0.365 Nej
0.05
0.607 Nej
0.05
0.777 Nej
0.05
0.077 Nej
0.05
0.807 Nej
0.05
0.405 Nej
0.05
0.109 Nej
0.05
0.277 Nej
0.05
0.139 Nej
0.05
0.273 Nej
0.05
0.522 Nej
0.05
0.013
Ja
-0.260 Svagt
0.05
0.704 Nej
0.05
0.147 Nej
0.05
0.734 Nej
0.05
0.801 Nej
0.05
0.613 Nej
0.05
0.140 Nej
0.05
0.633 Nej
0.05
0.096 Nej
0.05
0.006
Ja
0.289 Svagt
0.05
0.143 Nej
0.05
0.014
Ja
0.260 Svagt
0.05
0.247 Nej
0.05
0.104 Nej
0.05
0.122 Nej
0.05
0.950 Nej
0.05
0.987 Nej
0.05
0.763 Nej
0.05
0.861 Nej
0.05
0.865 Nej
0.05
0.514 Nej
0.05
0.455 Nej
0.05
0.880 Nej
0.05
-

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.

XX

Förkasta
eller
acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0

Bilaga 12 – Sambandsanalys för faktorn ålder
Faktor: Ålder
Den bransch
Leveranssom frågan är
serviceelement ställd utifrån
Svarsalternativ
Hur många dagar är okej?
Leveranstid
Kläder&skor
Hur många dagar är okej?
Leveranstid
Böcker&media
Hur många dagar är okej?
Leveranstid
Hemelektronik
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransprecision Kläder&skor
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransprecision Böcker&media
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransprecision Hemelektronik
Lördagsleveranser
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Lördagsleveranser
Leveransflexibilitet Böcker&media
Lördagsleveranser
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Information om leveransvillkor
Information
Kläder&skor
Information om leveransvillkor
Information
Böcker&media
Information om leveransvillkor
Information
Hemelektronik
Information vid problem
Information
Kläder&skor
Information vid problem
Information
Böcker&media
Information vid problem
Information
Hemelektronik
Meddelar ingen om felet
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Meddelar ingen om felet
Leveranssäkerhet Böcker&media
Meddelar ingen om felet
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Meddelar bara omgivningen
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Meddelar bara omgivningen
Leveranssäkerhet Böcker&media
Meddelar bara omgivningen
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Meddelar via länkknapptryck
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Meddelar via länkknapptryck
Leveranssäkerhet Böcker&media
Meddelar via länkknapptryck
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Meddelar via digitalt formulär
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Meddelar via digitalt formulär
Leveranssäkerhet Böcker&media
Meddelar via digitalt formulär
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Meddelar via kundservietelefon
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Meddelar via kundservietelefon
Leveranssäkerhet Böcker&media
Meddelar via kundservietelefon
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Leveransflexibilitet Alla
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Leveransflexibilitet Alla
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Leveransflexibilitet Alla
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Leveransflexibilitet Alla
Utlämning: vet ej
Leveransflexibilitet Alla
Se om produkten finns i lager eller ej
Lagerservicenivå Alla
Se hur många produkter som finns i lager Lagerservicenivå Alla
Produkten syns inte om den är slut
Lagerservicenivå Alla
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras Lagerservicenivå Alla

Vilket test
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r
Pearsons r

Kritisk Uträknad Finns ett
Hur är
signifik- signifik- samKorrelations- samansnivå ansnivå band? koefficient bandet?
0.05
0.288 Nej
0.05
0.137 Nej
0.05
0.040
Ja
-0.222 Svagt
0.05
0.658 Nej
0.05
0.196 Nej
0.05
0.617 Nej
0.05
0.221 Nej
0.05
0.596 Nej
0.05
0.676 Nej
0.05
0.783 Nej
0.05
0.536 Nej
0.05
0.177 Nej
0.05
0.180 Nej
0.05
0.849 Nej
0.05
0.167 Nej
0.05
0.735 Nej
0.05
0.728 Nej
0.05
0.920 Nej
0.05
0.578 Nej
0.05
0.862 Nej
0.05
0.206 Nej
0.05
0.304 Nej
0.05
0.345 Nej
0.05
0.243 Nej
0.05
0.158 Nej
0.05
0.467 Nej
0.05
0.119 Nej
0.05
0.560 Nej
0.05
0.439 Nej
0.05
0.339 Nej
0.05
0.619 Nej
0.05
0.103 Nej
0.05
0.531 Nej
0.05
0.144 Nej
0.05
0.652 Nej
0.05
0.973 Nej
0.05
0.467 Nej
0.05
0.212 Nej
0.05
-

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.

XXI

Förkasta
eller
acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0

Bilaga 13 – Sambandsanalys för faktorn köpt en vara eller ej
Faktor: Köpt en vara eller ej

Svarsalternativ
Hur många dagar är okej?
Hur många dagar är okej?
Hur många dagar är okej?
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransen utkommer på utlovad dag
Lördagsleveranser
Lördagsleveranser
Lördagsleveranser
Information om leveransvillkor
Information om leveransvillkor
Information om leveransvillkor
Information vid problem
Information vid problem
Information vid problem
Meddelar ingen om felet
Meddelar ingen om felet
Meddelar ingen om felet
Meddelar bara omgivningen
Meddelar bara omgivningen
Meddelar bara omgivningen
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via kundservietelefon
Meddelar via kundservietelefon
Meddelar via kundservietelefon
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: vet ej
Utlämning: vet ej
Utlämning: vet ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se hur många produkter som finns i lager
Se hur många produkter som finns i lager
Se hur många produkter som finns i lager
Produkten syns inte om den är slut
Produkten syns inte om den är slut
Produkten syns inte om den är slut
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras

Den bransch
Leveranssom frågan är
serviceelement ställd utifrån
Leveranstid
Kläder&skor
Leveranstid
Böcker&media
Leveranstid
Hemelektronik
Leveransprecision Kläder&skor
Leveransprecision Böcker&media
Leveransprecision Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Information
Kläder&skor
Information
Böcker&media
Information
Hemelektronik
Information
Kläder&skor
Information
Böcker&media
Information
Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik

Vilket test
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho
Spearmans rho

Kritisk Uträknad Finns ett
Hur är
signifik- signifik- samKorrelations- samansnivå ansnivå band? koefficient bandet?
0.05
0.530 Nej
0.05
0.689 Nej
0.05
0.063 Nej
0.05
0.322 Nej
0.05
0.305 Nej
0.05
0.001
Ja
0.319 Svagt
0.05
0.354 Nej
0.05
0.371 Nej
0.05
0.039
Ja
0.206 Svagt
0.05
0.581 Nej
0.05
0.107 Nej
0.05
0.001
Ja
0.338 Svagt
0.05
0.977 Nej
0.05
0.039
Ja
0.207 Svagt
0.05
0.000
Ja
0.404 Måttligt
0.05
0.454 Nej
0.05
0.685 Nej
0.05
0.180 Nej
0.05
0.156 Nej
0.05
0.390 Nej
0.05
0.887 Nej
0.05
0.142 Nej
0.05
0.348 Nej
0.05
0.771 Nej
0.05
0.129 Nej
0.05
0.309 Nej
0.05
0.685 Nej
0.05
0.026
Ja
0.234 Svagt
0.05
0.224 Nej
0.05
0.291 Nej
0.05
0.424 Nej
0.05
0.340 Nej
0.05
0.025
Ja
-0.224 Svagt
0.05
0.035
Ja
-0.212 Svagt
0.05
0.245 Nej
0.05
0.551 Nej
0.05
0.425 Nej
0.05
0.651 Nej
0.05
0.734 Nej
0.05
0.031
Ja
0.215 Svagt
0.05
0.379 Nej
0.05
0.518 Nej
0.05
0.677 Nej
0.05
0.076 Nej
0.05
0.773 Nej
0.05
0.314 Nej
0.05
0.100 Nej
0.05
0.777 Nej
0.05
0.689 Nej
0.05
0.341 Nej
0.05
0.481 Nej
0.05
0.322 Nej
0.05
0.262 Nej
0.05
0.492 Nej
0.05
0.05
0.05
-

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.

XXII

Förkasta
eller
acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
-

Bilaga 14 – Sambandsanalys för faktorn tillvägagångssätt före köp
Faktor: Tillvägagångssätt före köp

Svarsalternativ
Hur många dagar är okej?
Hur många dagar är okej?
Hur många dagar är okej?
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransen utkommer på utlovad dag
Lördagsleveranser
Lördagsleveranser
Lördagsleveranser
Information om leveransvillkor
Information om leveransvillkor
Information om leveransvillkor
Information vid problem
Information vid problem
Information vid problem
Meddelar ingen om felet
Meddelar ingen om felet
Meddelar ingen om felet
Meddelar bara omgivningen
Meddelar bara omgivningen
Meddelar bara omgivningen
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via kundservietelefon
Meddelar via kundservietelefon
Meddelar via kundservietelefon
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: vet ej
Utlämning: vet ej
Utlämning: vet ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se hur många produkter som finns i lager
Se hur många produkter som finns i lager
Se hur många produkter som finns i lager
Produkten syns inte om den är slut
Produkten syns inte om den är slut
Produkten syns inte om den är slut
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras

Den bransch
Leveranssom frågan är
serviceelement ställd utifrån
Leveranstid
Kläder&skor
Leveranstid
Böcker&media
Leveranstid
Hemelektronik
Leveransprecision Kläder&skor
Leveransprecision Böcker&media
Leveransprecision Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Information
Kläder&skor
Information
Böcker&media
Information
Hemelektronik
Information
Kläder&skor
Information
Böcker&media
Information
Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik

Vilket test
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v

Kritisk Uträknad Finns ett
Hur är
signifik- signifik- samKorrelations- samansnivå ansnivå band? koefficient bandet?
0.05
0.730 Nej
0.05
0.375 Nej
0.05
0.530 Nej
0.05
0.040
Ja
0.284 Svagt
0.05
0.000
Ja
0.392 Svagt
0.05
0.000
Ja
0.414 Måttligt
0.05
0.608 Nej
0.05
0.000
Ja
0.409 Måttligt
0.05
0.000
Ja
0.403 Måttligt
0.05
0.316 Nej
0.05
0.000
Ja
0.379 Svagt
0.05
0.001
Ja
0.355 Svagt
0.05
0.443 Nej
0.05
0.000
Ja
0.373 Svagt
0.05
0.000
Ja
0.387 Svagt
0.05
0.631 Nej
0.05
0.908 Nej
0.05
0.093 Nej
0.05
0.654 Nej
0.05
0.070 Nej
0.05
0.686 Nej
0.05
0.089 Nej
0.05
0.072 Nej
0.05
0.654 Nej
0.05
0.543 Nej
0.05
0.602 Nej
0.05
0.628 Nej
0.05
0.039
Ja
0.324 Svagt
0.05
0.275 Nej
0.05
0.351 Nej
0.05
0.418 Nej
0.05
0.797 Nej
0.05
0.306 Nej
0.05
0.301 Nej
0.05
0.024
Ja
0.31 Svagt
0.05
0.957 Nej
0.05
0.414 Nej
0.05
0.675 Nej
0.05
0.598 Nej
0.05
0.003
Ja
0.369 Svagt
0.05
0.008
Ja
0.342 Svagt
0.05
0.084 Nej
0.05
0.000
Ja
0.596 Måttligt
0.05
0.000
Ja
0.622 Starkt
0.05
0.000
Ja
0.622 Starkt
0.05
0.667 Nej
0.05
0.340 Nej
0.05
0.994 Nej
0.05
0.164 Nej
0.05
0.186 Nej
0.05
0.654 Nej
0.05
0.318 Nej
0.05
0.098 Nej
0.05
0.215 Nej
0.05
0.250 Nej
0.05
0.218 Nej
0.05
0.218 Nej

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.

XXIII

Förkasta
eller
acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0

Bilaga 15 – Sambandsanalys för faktorn genomförande av köp
Faktor: Genomförande av köp

Svarsalternativ
Hur många dagar är okej?
Hur många dagar är okej?
Hur många dagar är okej?
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransen utkommer på utlovad dag
Lördagsleveranser
Lördagsleveranser
Lördagsleveranser
Information om leveransvillkor
Information om leveransvillkor
Information om leveransvillkor
Information vid problem
Information vid problem
Information vid problem
Meddelar ingen om felet
Meddelar ingen om felet
Meddelar ingen om felet
Meddelar bara omgivningen
Meddelar bara omgivningen
Meddelar bara omgivningen
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via kundservietelefon
Meddelar via kundservietelefon
Meddelar via kundservietelefon
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: vet ej
Utlämning: vet ej
Utlämning: vet ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se hur många produkter som finns i lager
Se hur många produkter som finns i lager
Se hur många produkter som finns i lager
Produkten syns inte om den är slut
Produkten syns inte om den är slut
Produkten syns inte om den är slut
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras

Den bransch
Leveranssom frågan är
serviceelement ställd utifrån
Leveranstid
Kläder&skor
Leveranstid
Böcker&media
Leveranstid
Hemelektronik
Leveransprecision Kläder&skor
Leveransprecision Böcker&media
Leveransprecision Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Information
Kläder&skor
Information
Böcker&media
Information
Hemelektronik
Information
Kläder&skor
Information
Böcker&media
Information
Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik

Vilket test
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v

Kritisk Uträknad Finns ett
Hur är
signifik- signifik- samKorrelations- samansnivå ansnivå band? koefficient bandet?
0.05
0.869 Nej
0.05
0.006
Ja
0.407 Måttligt
0.05
0.008
Ja
0.448 Måttligt
0.05
0.249 Nej
0.05
0.000
Ja
0.369 Svagt
0.05
0.004
Ja
0.334 Svagt
0.05
0.101 Nej
0.05
0.000
Ja
0.410 Måttligt
0.05
0.000
Ja
0.375 Svagt
0.05
0.211 Nej
0.05
0.001
Ja
0.334 Svagt
0.05
0.004
Ja
0.332 Svagt
0.05
0.229 Nej
0.05
0.001
Ja
0.335 Svagt
0.05
0.000
Ja
0.321 Svagt
0.05
0.549 Nej
0.05
0.904 Nej
0.05
0.480 Nej
0.05
0.357 Nej
0.05
0.071 Nej
0.05
0.952 Nej
0.05
0.548 Nej
0.05
0.039
Ja
0.322 Svagt
0.05
0.500 Nej
0.05
0.403 Nej
0.05
0.103 Nej
0.05
0.845 Nej
0.05
0.428 Nej
0.05
0.194 Nej
0.05
0.569 Nej
0.05
0.789 Nej
0.05
0.002
Ja
0.383 Svagt
0.05
0.058 Nej
0.05
0.614 Nej
0.05
0.142 Nej
0.05
0.949 Nej
0.05
0.789 Nej
0.05
0.103 Nej
0.05
0.456 Nej
0.05
0.054 Nej
0.05
0.018
Ja
0.319 Svagt
0.05
0.067 Nej
0.05
0.000
Ja
0.602 Starkt
0.05
0.000
Ja
0.620 Starkt
0.05
0.000
Ja
0.616 Starkt
0.05
0.379 Nej
0.05
0.535 Nej
0.05
0.618 Nej
0.05
0.349 Nej
0.05
0.933 Nej
0.05
0.379 Nej
0.05
0.054 Nej
0.05
0.524 Nej
0.05
0.857 Nej
0.05
0.250 Nej
0.05
0.218 Nej
0.05
0.218 Nej

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.

XXIV

Förkasta
eller
acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0

Bilaga 16 – Sambandsanalys för faktorn missnöjd eller ej
Faktor: Missnöjd eller ej

Svarsalternativ
Hur många dagar är okej?
Hur många dagar är okej?
Hur många dagar är okej?
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransen utkommer på utlovad dag
Lördagsleveranser
Lördagsleveranser
Lördagsleveranser
Information om leveransvillkor
Information om leveransvillkor
Information om leveransvillkor
Information vid problem
Information vid problem
Information vid problem
Meddelar ingen om felet
Meddelar ingen om felet
Meddelar ingen om felet
Meddelar bara omgivningen
Meddelar bara omgivningen
Meddelar bara omgivningen
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via kundservietelefon
Meddelar via kundservietelefon
Meddelar via kundservietelefon
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: vet ej
Utlämning: vet ej
Utlämning: vet ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se hur många produkter som finns i lager
Se hur många produkter som finns i lager
Se hur många produkter som finns i lager
Produkten syns inte om den är slut
Produkten syns inte om den är slut
Produkten syns inte om den är slut
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras

Den bransch
Leveranssom frågan är
serviceelement ställd utifrån
Leveranstid
Kläder&skor
Leveranstid
Böcker&media
Leveranstid
Hemelektronik
Leveransprecision Kläder&skor
Leveransprecision Böcker&media
Leveransprecision Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Information
Kläder&skor
Information
Böcker&media
Information
Hemelektronik
Information
Kläder&skor
Information
Böcker&media
Information
Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik

Vilket test
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v

Kritisk Uträknad Finns ett
Hur är
signifik- signifik- samKorrelations- samansnivå ansnivå band? koefficient bandet?
0.05
0.526 Nej
0.05
0.510 Nej
0.05
0.275 Nej
0.05
0.161 Nej
0.05
0.074 Nej
0.05
0.014
Ja
0.334 Svagt
0.05
0.092 Nej
0.05
0.049
Ja
0.303 Svagt
0.05
0.004
Ja
0.358 Svagt
0.05
0.131 Nej
0.05
0.063 Nej
0.05
0.051 Nej
0.05
0.105 Nej
0.05
0.014
Ja
0.310 Svagt
0.05
0.102 Nej
0.05
0.548 Nej
0.05
0.254 Nej
0.05
0.312 Nej
0.05
0.488 Nej
0.05
0.142 Nej
0.05
0.842 Nej
0.05
0.293 Nej
0.05
0.036
Ja
0.297 Svagt
0.05
0.807 Nej
0.05
0.351 Nej
0.05
0.957 Nej
0.05
0.226 Nej
0.05
0.207 Nej
0.05
0.299 Nej
0.05
0.459 Nej
0.05
0.302 Nej
0.05
0.714 Nej
0.05
0.080 Nej
0.05
0.808 Nej
0.05
0.596 Nej
0.05
0.947 Nej
0.05
0.675 Nej
0.05
0.261 Nej
0.05
0.405 Nej
0.05
0.023
Ja
0.286 Svagt
0.05
0.053 Nej
0.05
0.045
Ja
0.262 Svagt
0.05
0.000
Ja
0.617 Starkt
0.05
0.000
Ja
0.622 Starkt
0.05
0.000
Ja
0.616 Starkt
0.05
0.907 Nej
0.05
0.048
Ja
0.264 Svagt
0.05
0.315 Nej
0.05
0.981 Nej
0.05
0.053 Nej
0.05
0.562 Nej
0.05
0.405 Nej
0.05
0.460
Ja
0.05
0.787 Nej
0.05
0.124 Nej
0.05
0.124 Nej
0.05
0.124 Nej

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.

XXV

Förkasta
eller
acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0

Bilaga 17 – Sambandsanalys för faktorn returnerat en vara eller ej
Faktor: Returnerat en vara eller ej

Svarsalternativ
Hur många dagar är okej?
Hur många dagar är okej?
Hur många dagar är okej?
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransen utkommer på utlovad dag
Leveransen utkommer på utlovad dag
Lördagsleveranser
Lördagsleveranser
Lördagsleveranser
Information om leveransvillkor
Information om leveransvillkor
Information om leveransvillkor
Information vid problem
Information vid problem
Information vid problem
Meddelar ingen om felet
Meddelar ingen om felet
Meddelar ingen om felet
Meddelar bara omgivningen
Meddelar bara omgivningen
Meddelar bara omgivningen
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via länkknapptryck
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via digitalt formulär
Meddelar via kundservietelefon
Meddelar via kundservietelefon
Meddelar via kundservietelefon
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, dålig kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: lång kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, dålig kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: kort kö, bra kassaservice
Utlämning: vet ej
Utlämning: vet ej
Utlämning: vet ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se om produkten finns i lager eller ej
Se hur många produkter som finns i lager
Se hur många produkter som finns i lager
Se hur många produkter som finns i lager
Produkten syns inte om den är slut
Produkten syns inte om den är slut
Produkten syns inte om den är slut
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras
Spelar ingen roll om lagerstatus informeras

Den bransch
Leveranssom frågan är
serviceelement ställd utifrån
Leveranstid
Kläder&skor
Leveranstid
Böcker&media
Leveranstid
Hemelektronik
Leveransprecision Kläder&skor
Leveransprecision Böcker&media
Leveransprecision Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Information
Kläder&skor
Information
Böcker&media
Information
Hemelektronik
Information
Kläder&skor
Information
Böcker&media
Information
Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveranssäkerhet Kläder&skor
Leveranssäkerhet Böcker&media
Leveranssäkerhet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Leveransflexibilitet Kläder&skor
Leveransflexibilitet Böcker&media
Leveransflexibilitet Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik
Lagerservicenivå Kläder&skor
Lagerservicenivå Böcker&media
Lagerservicenivå Hemelektronik

Vilket test
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v
Cramérs v

Kritisk Uträknad Finns ett
Hur är
signifik- signifik- samKorrelations- samansnivå ansnivå band? koefficient bandet?
0.05
0.240 Nej
0.05
0.710 Nej
0.05
0.042
Ja
0.416 Måttligt
0.05
0.106 Nej
0.05
0.988 Nej
0.05
0.732 Nej
0.05
0.161 Nej
0.05
0.363 Nej
0.05
0.078 Nej
0.05
0.960 Nej
0.05
0.000
Ja
0.355 Svagt
0.05
0.876 Nej
0.05
0.540 Nej
0.05
0.014
Ja
0.290 Svagt
0.05
0.102 Nej
0.05
0.489 Nej
0.05
0.063 Nej
0.05
0.001
Ja
0.412 Måttligt
0.05
0.552 Nej
0.05
0.000
Ja
0.433 Måttligt
0.05
0.564 Nej
0.05
0.786 Nej
0.05
0.157 Nej
0.05
0.416 Nej
0.05
0.615 Nej
0.05
0.626 Nej
0.05
0.690 Nej
0.05
0.597 Nej
0.05
0.425 Nej
0.05
0.231 Nej
0.05
0.044
Ja
0.264 Svagt
0.05
0.267 Nej
0.05
0.296 Nej
0.05
0.793 Nej
0.05
0.588 Nej
0.05
0.689 Nej
0.05
0.929 Nej
0.05
0.701 Nej
0.05
0.018
Ja
0.294 Svagt
0.05
0.314 Nej
0.05
0.904 Nej
0.05
0.124 Nej
0.05
0.029
Ja
0.277 Svagt
0.05
0.411 Nej
0.05
0.768 Nej
0.05
0.342 Nej
0.05
0.447 Nej
0.05
0.370 Nej
0.05
0.477 Nej
0.05
0.346 Nej
0.05
0.689 Nej
0.05
0.438 Nej
0.05
0.629 Nej
0.05
0.356 Nej
0.05
0.671 Nej
0.05
0.955 Nej
0.05
0.979 Nej

Om kritisk signifikansnivå < uträknad signifikansnivå  acceptera H0.
Om kritisk signifikansnivå > uträknad signifikansnivå  förkasta H0.

XXVI

Förkasta
eller
acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Förkasta H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0
Acceptera H0

