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Sammanfattning 

Bakgrund: Svenskarna ligger idag i topp på listan över andelen internetanvändare i 

befolkningen. Hela 94 procent av Sveriges befolkning använder internet och av dem har hela 

84 procent någon gång handlat på internet. E-handeln växer så det knakar och det gör att 

konsumenternas krav på leveransservice ökar. Man kan se det som att leveransservice har 

utvecklats till ett nytt konkurrensmedel för att kunna överleva på en hårt konkurrensutsatt 

marknad.  

Syfte och forskningsfrågor: Syftet med studien är att undersöka och analysera svenska e-

handelsföretags leveransservice för att bidra till en ökad förståelse för betydelsen av 

leveransservice. För att uppfylla syftet har följande forskningsfrågor utformats: 

- Hur arbetar utvalda svenska e-handelsföretag med leveransservice som konkurrensmedel?  

- Hur lever utvalda svenska e-handelsföretag upp till konsumenternas krav på 

leveransservice? 

Metod och tillvägagångssätt: Datainsamling har skett genom två metoder. Utvalda e-

handelsföretag har intervjuats i syfte att ta reda på hur de arbetar med leveransservice. Detta 

har kombinerats med en enkätundersökning där konsumenters förväntan på leveransservice 

undersökts. Datan har tolkats och analyserats på ett kvalitativt sätt för att skapa en förståelse 

för ämnet.  

Slutsats: Studien visar att svenska e-handelsföretag lever upp till konsumenternas krav på 

leveransservice samt att de arbetar kontinuerligt för att fortsätta med detta. Resultatet av 

studien har bekräftat att leveransservice är ett viktigt konkurrensmedel men att det är svårt för 

e-handelsföretagen att hitta den optimala nivån att ligga på. I takt med att konsumenternas 

krav på leveransservice ökar gäller det för företagen att följa denna utveckling och ständigt 

arbeta med effektiviseringar. 
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Abstract  

Background: Sweden today tops the list of the world’s countries with the highest percentage 

of Internet users among its population. 94 percent of the population uses the Internet and 84 

percent has even shopped online. E-commerce is growing rapidly and the consumers demand 

for delivery services are continuously increasing, making delivery services a new competitive 

tool in order to survive on a more competitive market.  

Purpose and research questions: The purpose of the study is to examine and analyze 

Swedish e-commerce company´s delivery service, in order to gain a better understanding of 

the importance of delivery service. To fulfill that purpose, the following research questions 

were formulated. 

- How do selected Swedish e-commerce companies work with delivery service as a 

competitive tool? 

- How do selected Swedish e-commerce companies match the consumer demand on delivery 

service? 

 

Method and approach: The data was obtained using two methods. Selected e-commerce 

companies have been interviewed in order to find out how they work with delivery service. 

This has been combined with a survey where consumer’s expectations on delivery service 

were investigated. The data was then interpreted and analyzed in a qualitative way to create 

an understanding of the subject.  

Conclusion: The study shows that Swedish e-commerce meets the consumer demand for 

delivery service, and that they are working continuously to maintain their positions. The 

results of the study confirmed that the delivery service is a key competitive tool, but also that 

companies have a challenge in finding the optimal level. As consumer demand on delivery 

services are increasing it is important for e-commerce companies to keep up and constantly 

improve themselves. 
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Begreppslista  

Effektivitet - Prestationsförmågan, inom ekonomin förhållandet mellan insatserna i en 

verksamhet eller delar av en verksamhet och resultatet som kommer ut av dessa insatser 

(Nationalencyklopedin, 2014).  

Just-In-Time- Eliminera allt onödigt i den totala processen från inköp och hela vägen från 

slutkunden, där allt som är onödigt definieras som en kostnad utan att ge ett värde för kunden. 

Just-In-Time har fokus på att göra allt i rätt tidpunkt. (Storhagen, 2011) 

Konkurrensfördel - En i förhållande till konkurrenterna överlägsen egenskap i företaget, dess 

produkter eller leveransprocesser (Bjørnland, Persson & Virum, 2003). 

Lagervaror - Enligt författarna varor som alltid skall finnas på lager.  

Beställningsvaror - Enligt författarna varor som återförsäljaren beställer från sin leverantör 

efter det att en kund har lagt en order. 
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1 Inledning  

För att skapa en förståelse för studiens innehåll kommer det här kapitlet att presentera 

bakgrunden till studiens ämne samt en problemdiskussion som leder fram till en 

problemformulering. Även syfte och frågeställningar kommer under detta kapitel att 

presenteras. Avslutningsvis kommer en redogörelse för studiens avgränsningar, det vill säga 

vad som inte kommer att undersökas, att presenteras.  

1.1 Bakgrund  
Elektronisk handel (senare benämnt e-handel) är ett modernt begrepp men inte ett nytt 

område, menar Bjørnland et al. (2003). Vidare menar de att e-handel startade redan i början 

av 1980-talet med elektroniska ordersystem mellan kunder och leverantörer. De påpekar att 

banker, försäkringsbolag och enskilda industrigrupper har lång erfarenhet av överföring av 

elektronisk data. Fortsättningsvis skriver de att standarder och teknisk utveckling har gjort att 

e-handel först från mitten av 1990-talet fick en ökad betydelse för alla aktörer i näringslivet. 

De betonar att många företag ser e-handel som ett handelssätt med stor potential. Det finns en 

press på att vara tidigt ute med e-handel inom flera branscher och det är en betydande 

marknadsföring av de nya kanalerna (ibid). Bjørnland et al. (2003) menar också att det finns 

stora förväntningar på radikala förändringar på sättet att genomföra handeln på. 

Effektiviseringsförbättringar som ger låga kostnader och lågt produktpris är väntat, men det 

uppnås inte av alla som satsar på internet (ibid). 

 

“Utvecklingen går just nu väldigt snabbt och näthandeln växer så det knakar”, skriver Håkan 

Ohlin, produktchef för B2C-paket inom PostNord Logistik, i sin artikel Rätt logistiklösningar 

allt viktigare när konkurrensen ökar (Ohlin 2013). Han menar att en god indikation på detta 

är de hela 427 000 paket som passerade genom PostNords terminaler onsdagen innan jul år 

2013. Fortsättningsvis påpekar han att det är hela 21 procent fler paket än under det mest 

hektiska dygnet året innan. Han menar att e-handelns tillväxt är den stora anledningen till 

denna volymökning.  

 

Enligt .SE’s, Stiftelsen för internetinfrastruktur, senaste rapport Svenskarna och internet 2013 

ligger svenskarna idag i topp på listan över andelen internetanvändare i befolkning 

(Svenskarna och internet 2013, 2014). Rapporten visar att hela 94 procent av Sveriges 

befolkning använder internet. Den visar även att andelen som kopplar upp sig på internet via 
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en smartphone1 har ökat dramatiskt de sista tre åren. År 2010 var siffran 22 procent och år 

2013 visade den hela 65 procent och kurvan ser inte ut att stagnera.  

 
Diagram 1.1 Andel av befolkningen som kopplar upp sig till internet via en smartmobil (Svenskarna och 

internet 2013, 2014). 
 
I och med att fler kopplar upp sig via en smartphone blir internet allt mer lättillgängligt. 

Möjligheten finns att när och var som helst ta upp sin smartphone och koppla upp sig mot 

internet. Det leder sannolikt till att det blir lättare för konsumenten att nå internetbutiker för 

att klicka hem ett par skor eller det nya tv-spelet till exempel på tunnelbanan på väg till eller 

från jobbet. Ingen onödig tidsåtgång krävs, utan konsumenten kan utnyttja den “dötid” som 

vägen till och från jobbet annars kan vara. 

 

Hela 84 procent av internetanvändarna har någon gång handlat varor eller tjänster på internet 

(Svenskarna och internet 2013, 2014). Rapporten visar att den siffran låg på 10 procent år 

2000 och trots att kurvan inte har ökat lika kraftigt sen år 2007 så har den fortfarande en 

uppåtgående trend. 

                                                
1 En smartphone är en avancerad mobil i gränslandet mellan mobil och dator. Den har ett operativsystem där 
möjligheten finns att installera mer avancerade program eller appar (Telia, 2014). Med en smartphone kan 
användarna göra betydligt mer än bara ringa och skicka sms (ibid). De kan till exempel mejla, använda appar 
och surfa. Internet är alltså en viktig del av smartphone-användandet (ibid) 
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Diagram 1.2 Andel av internetanvändarna som någon gång handlat på internet (Svenskarna och internet 2013, 

2014). 
 
Samtidigt framgår det i rapporten att oron för kreditkortbedrägerier i samband med näthandel 

minskar. För tio år sedan var 58 procent skeptiska till att betala med kreditkort över internet, 

idag är siffran nere på 19 procent och kurvan har en nedåtgående trend. Om den trenden 

fortsätter kommer det säkerligen resultera i att ännu fler kommer att välja att handla över 

internet. 

 

E-barometern, av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, är en 

årlig rapport som följer den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handel. Även den visar 

på en starkt uppåtgående trend för e-handeln (E-barometern Årsrapport 2013, 2014). 

Rapporten visar att den svenska försäljningen över internet ökade med 17 procent år 2013 

jämfört med föregående år. Det är en ökning i omsättning på 5,4 miljarder svenska kronor 

från 31,6 till 37 miljarder svenska kronor. Totalt utgör nu e-handeln sex procent av den totala 

detaljhandeln i Sverige (ibid). I rapporten framgår det att en orsak till denna utveckling är att 

svenska konsumenter tillhör de mest uppkopplade i världen. Det framgår även att en annan 
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bidragande faktor till den kraftiga tillväxten 2013 är att både detaljhandelskedjor och 

traditionellt renodlade e-handelsaktörer nu satsar på att möta kunderna i flera olika kanaler. 

Rapporten framhåller att under 2013 öppnade allt fler tidigare renodlade e-handelsföretag 

fysiska butiker samtidigt som de stora detaljhandelskedjorna som framförallt har sin 

försäljning genom fysiska butiker ökade sina e-handelssatsningar.  

1.2 Problemdiskussion 
Med en ökad e-handel uppkommer nya krav på service från konsumenterna, där det inte bara 

är den klassiska servicen, bemötandet i butik, som räknas längre (E-barometern Årsrapport 

2013, 2014). Den växande e-handeln gör att konsumenternas krav på leveransservice ökar 

och i och med det blir leveransservicen allt viktigare även för e-handelsföretag (ibid). Ohlin 

(2013) menar att möjligheten att kunna erbjuda mottagarna de bästa och smidigaste 

leveranslösningarna genom effektiva flöden som även gynnar e-handlarna är helt avgörande 

för att skapa en lönsam affär i framtiden. Han pekar bland annat på några specifika delar som 

är viktiga för företagen att ta hänsyn till för att fortsatt vara attraktiva på marknaden, det är 

bland annat pålitlighet, snabbhet och säkerhet i leveranserna. 

 

Enligt en, av ECR Sverige - Efficient Consumer Response Sverige, tillsatt arbetsgrupp 

bestående av representanter från dagligvarubranschen så ska leveransservicen varken vara för 

hög eller för låg (ECR Sverige, 2006). För hög leveransservice innebär onödigt höga 

kostnader och för låg leveransservice kan resultera i förlorad försäljning (ibid). 

Fortsättningsvis skriver de att rätt nivå i leveransservicen på så sätt är nyckelordet. 

 

Bjørnland et al. (2003) benämner leveransservice som ett komplicerat område. 

Leveransservicen är sammansatt av många element, och de krav kunderna ställer på dessa 

element, varierar (ibid). En bättre leveransservice kan öka efterfrågan och därmed 

omsättningen men kan emellertid också ge ökade kostnader, menar Bjørnland et al. (2003). 

På det sättet menar de att leveransservicen har stor betydelse för företagets lönsamhet. De 

framhåller att investeringar i bättre leveransservice sällan ger omedelbara effekter utan är 

långsiktiga investeringar som på längre sikt förväntas öka försäljningen. Dålig 

leveransservice, menar de, kan däremot ge nog så snabba försämringar av företagets 

konkurrensprofil, som tar lång tid att rätta till. Servicen bör vara en konkurrensfaktor som 

sammanfaller med företagets överordnade strategi, och som möter konkurrenssituationen på 

de marknader som företaget verkar på (ibid). 
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Sammanfattningsvis framstår leveransservice som allt viktigare att arbeta med på ett effektivt 

sätt för att klara sig på marknaden. Det kan ses som att leveransservice har utvecklats till ett 

nytt konkurrensmedel för att överhuvudtaget kunna överleva på en hårt konkurrensutsatt 

marknad. 

1.3 Problemformulering 
Vad krävs idag av svenska e-handelsföretags arbete med leveransservice som 

konkurrensmedel?  

1.4 Syfte och forskningsfrågor 
Att undersöka och analysera utvalda svenska e-handelsföretags leveransservice i syfte att 

bidra till en ökad förståelse för betydelsen av leveransservice för e-handelsföretag.  

För att uppfylla syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

– Hur arbetar utvalda svenska e-handelsföretag med leveransservice som konkurrensmedel? 

– Hur lever utvalda svenska e-handelsföretag upp till konsumenternas krav på 

leveransservice?  

1.5 Avgränsning 
Studien kommer inte att beröra leveransservicen till länder utanför Sverige. Det på grund av 

att det inte skulle vara jämförbart då alla e-handelsföretag levererar till olika länder förutom 

till Sverige.  

 

Studien kommer inte att undersöka flerkanalsföretag, alltså e-handelsföretag som även har 

fysiska butiker2, då konsumenterna till dessa har annorlunda köpmönster än konsumenterna 

till rena e-handelsföretag (E-barometern Årsrapport 2013, 2014). En ökad integration mellan 

e-handelsbutiker och fysiska butiker är nämligen en fördel för att ge en ökad kundupplevelse 

vilket leder till en ökad försäljning (ibid).  

 

En annan anledning till att endast rena e-handelsföretag kommer att undersökas är att de, 

enligt Xing et al (2010) har en bättre utarbetad leveransservicestrategi och tekniskt i framkant 

jämfört med flerkanalsföretag.   

                                                
2 Under studiens gång har ett av de undersökta företagen, Bubbleroom, öppnat sin första fysiska butik. Det är 
inget som kommer att beaktas i studiens genomförande. 
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2 Metod och tillvägagångssätt 
I det här kapitlet redogörs för vetenskapssyn, forskningsansats samt metod för insamling av 

data. Avslutningsvis presenteras urvalet i studien.  

2.1 Vetenskapssyn 
Studien har en hermeneuistisk vetenskapssyn vilket kan bekräftas av Wallén (1996) då den 

avsett att tolka innebörder i texter, symboler, handlingar och upplevelser. Wallén (1996) 

menar att tolkning innebär att man visar på innebörder eller sammanhang som “ligger 

bakom” det som direkt framträder eller kan observeras i en text, samtal eller handling. 

Alvesson & Sköldberg (2008) säger att “meningen hos en del endast kan förstås om den sätts 

i samband med helheten”. Med detta menas att tolkning endast kan förstås om den sätts i 

samband med helheten och omvänt, där helheten som består av delar, endast kan förstås ur 

dessa delar (ibid). I denna studie har data tolkats som framkommit genom olika delar, det vill 

säga genom intervjuer, enkätsvar och tidigare forskning. Datan har sedan tolkas i sin helhet 

samt tolkats utifrån respektive del. 

2.2 Forskningsansats och metod 
Val av forskningsansats berör i hög grad uppfattningarna om relationerna mellan teori och 

empiri (Wallén, 1996). En induktiv ansats innebär att utgångspunkten finns i verklighet och 

praxis (Rienecker & Jørgensen, 2008). Forskaren har en del insamlad data som ska behandlas 

med teori, begrepp och modeller (ibid). Man går från det speciella till det generella (ibid). En 

deduktiv ansats innebär en utgångspunkt i teorier som man vill pröva, bekräfta eller avvisa på 

vissa data. Man går från det generella till det speciella (ibid). En kombination av dessa 

förhållningssätt benämns som abduktiv ansats (Wallén 1996) och är den här studiens 

forskningsansats. Det på grund av att studien har pendlat mellan induktiva och deduktiva 

metoder. Teori och empiri har tolkats i skenet av varandra och således har den en abduktiv 

ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008,). Utvalda teorier har funnits som utgångspunkt vid valet 

av forskningsfrågor men vi har under studiens gång varit öppna för andra, tillämpliga teorier. 

Det är dock viktigt att observera att abduktion, trots drag av både induktion och deduktion, 

inte är någon enkel “mix” av dessa, den tillför nya och helt egna moment (ibid). 

 

Metoden för studien är av kvalitativ karaktär då tyngden för den data som har samlats in 

genom intervjuer och enkätundersökning har legat på att skapa en förståelse för verkligheten 

och hur deltagarna i studien har tolkat denna verklighet (Bryman & Bell, 2013). 

Enkätundersökningen har genererat mätbar data vilket vanligtvis kopplas till kvantitativa 
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studier (Johannessen & Tufte, 2003). I den här studien har dock svaren på 

enkätundersökningen inte tolkats kvantitativt utan istället kvalitativt då kvalitativ forskning 

inte enbart handlar om en frånvaro av siffror (Bryman & Bell, 2013). I den här studien har 

istället analysen bestått av kvalitativ tolkning av både enkätundersökningen och intervjusvar. 

2.3 Insamling av data 
I denna studie har, som tidigare nämnts, två insamlingsmetoder av data använts. Den första 

var intervjuer med sex utvalda e-handelsföretag, där syftet var att ta reda på hur respektive 

företag arbetar med leveransservice som konkurrensmedel. Den andra insamlingsmetoden var 

en enkätundersökning för konsumenter med syfte att ta reda på vilka krav konsumenter ställer 

på leveransservice hos svenska e-handelsföretag.  

 

Enligt Storhagen (2011) är leveransservice intäktsdrivande, detta genom olika 

leveransserviceelement. De fyra klassiska leveransserviceelementen som är mest omtalade 

och mäts av de flesta företag är dem som har undersökts och dessa beskrivs mer ingående 

under teoriavsnittet, se sidan 19. Dessa är leveranstid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet 

och lagertillgänglighet. Utöver dessa fyra klassiska leveransserviceelement har även retur- 

och reklamationspolicy hos företagen att undersökts. Anledning till att vi valde att titta 

närmare på det var att inom e-handel har konsumenten inte möjlighet att känna på varan och 

därför tror vi att retur och reklamationspolicy kan vara en viktig del i leveransservicen.  

 

Eftersom två olika insamlingsmetoder har använts kan starka sidor hos den ena metoden väga 

upp eventuella svaga sidor hos den andra (Larsen, 2009). En fördel med intervjuer är dess 

flexibilitet (Bell, 2006). Under intervjuerna har vi kunnat följa upp och undersöka svar 

djupare genom följdfrågor samt gått in på motiv, vilket inte var möjligt i enkäten. Intervjuer 

är dock väldigt tidskrävande (Bell, 2006) men istället har enkäten varit ett mer tidssparande 

alternativ. 

2.3.1 Primär data  
Primärdata är den data som samlas in eller kommer till stånd under ett projekts eller studies 

gång (Bell 2006). I denna studie genom intervjuerna med respondenter från utvalda e-

handelsföretag samt genom enkätundersökningen på konsumenter. 
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2.3.1.1 Tillvägagångssätt, intervjuerna 
Första steget för insamling av empiri var att söka upp olika e-handelsföretag på internet, 

andra steget var att kontakta dem. I första hand kontaktades de via telefon där vi beskrev 

syftet med studien och önskade få tala med logistikansvarig. I alla fallen fick vi en mejladress 

att mejla till. Förutom en presentation av studiens syfte så bifogades även en intervjuguide i 

mejlet (se bilaga 1, sid 56). Det gjordes för att mottagaren skulle ha möjlighet att se över 

undersökningsområdet och avgöra om de var lämpliga att kunna ställa upp på en intervju. 

Risken annars kunde vara att det först vid intervjutillfället framkom att respondenten inte var 

tillräckligt kompetent inom området för att besvara våra frågor.  

 

Innan intervjuguiden konstruerades hade vi läst på ordentligt om ämnesområdet och 

formulerat ett klart och tydlig syfte, vilket Trost (2010) menar är väldigt viktigt för att kunna 

konstruera rätt frågor. Av de cirka 30 företagen som kontaktades via mejl var det 

Bubbleroom, Adlibris, Apotea, Footway, Inkclub och Lenson som kunde ställa upp på en 

intervju. 

 

Intervjuerna genomfördes på plats hos företagen och respondenterna var insatta i eller 

ansvariga inom logistik vilket leveransservice är en del inom. Fördelen med att intervjuerna 

skedde hos företagen var att vi fick möjlighet att observera de förberedande 

leveransaktiviteterna på plats hos samtliga företag samt även få en genomgående beskrivning 

av företagens bakgrund och aktiviteter. 

 

Intervjuerna hade en semistrukturerad form, vilket innebär att utgångspunkt finns i en 

intervjuguide där förutbestämda teman inom leveransservice har berörts och ett antal 

övergripande frågor kring dessa ska finnas med (Bryman & Bell, 2013). Frågorna utformades 

efter våra frågeställningar och rörde bland annat leveransservicens alla element samt 

företagets arbetssätt inom leveransservice. En fråga uppmanade även respondenten att delge 

sin egen uppfattning om företagets prestation inom leveransservice gentemot uppfattad 

förväntan från kund. Medvetenhet fanns att beakta svaren på denna fråga väldigt löst då det 

endast var ett sätt att få fram vad respondenterna själva trodde och de fick öppet spekulera i 

denna fråga. 
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Respondenterna var fria att utforma och utveckla sina svar och tillvägagångssättet gav även 

möjlighet till följdfrågor (ibid). Den semi-strukturerade intervjuformen valde vi för att inte 

styra respondenten alltför mycket genom förbestämda frågor samt ge utrymme för 

utvecklande och djupa svar samt följdfrågor. 

 

Till en början var vår tanke att genom uträkningar få fram exakta siffror på hur stark 

leveransservicen var på respektive företag men det uppmärksammades under den första 

intervjun att respondenten inte kunde bidra med de siffror som ingår inom vissa 

leveransserviceelement, men att denne istället kunde genom deskriptiv information delge den 

data som efterfrågades i studien. Detta var gemensamt för samtliga företag vilket aldrig sågs 

som ett problem utan endast bidrog till en mer beskrivande empiri. 

 

Intervjuerna dokumenterades med ljudinspelning vilket, enligt Trost (2010), har många 

fördelar. En av dem är möjligheten att lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger. Att 

kunna fokusera fullt ut på svaren och frågorna utan att behöva anteckna är en annan. I 

efterhand har ljudinspelningarna sedan avlyssnats, antecknats och sammanställts och 

irrelevant data tagits bort. Det positiva med det är att forskaren får upprepad kontakt med 

materialet vilket är värdefullt för analysen, en nackdel är dock att det väldigt tidskrävande att 

lyssna till inspelningarna och att det är besvärligt att spola fram och tillbaka (Trost, 2010). 

Efter att all data sammanställts så skickades ett mejl till respektive respondent för att få 

bekräftat att datan uppfattats korrekt. I mejlet uppmanades respondenten att läsa igenom ett 

dokument som bifogades, innehållandes empiri om respektive företag. Respondenten fick 

möjlighet att korrigera, bekräfta eller lägga till information. 

2.3.1.2 Enkätens utformande 
Enkätundersökningen genomfördes genom Surveymonkey som är en internetsida som skapar 

och behandlar enkätundersökningar (Surveymonkey, 2014). Enkäten bestod av åtta frågor, 

där fråga ett till sex var slutna frågor och fråga sju till åtta var öppna frågor, se bilaga 2 (sid 

57). Den huvudsakliga anledningen till att enkäten mestadels bestod av slutna frågor var för 

att underlätta för analys av enkätens svar (Larsen, 2009) men också för att hjälpa 

respondenten att förstå och tolka frågan rätt (ibid). Detta förklarar Bryman & Bell (2013) 

genom att givna svar kan klargöra innebörden av en viss fråga om respondenten är osäker på 

vad frågan egentligen syftar till. Slutna frågor gör också att jämförbarheten i svaren ökar 
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(ibid) vilket har varit viktigt för studien då den undersökt flera parametrar inom 

leveransservice. 

 

Syftet med de öppna frågorna var att inte påverka respondenterna genom att använda 

bestämda svar, samt för att upptäcka okunskap eller missförstånd (Larsen, 2009). De öppna 

frågorna gav även en möjlighet till att som respondent bidra med oförutsedda svar som vi 

som forskare inte hade tänkt på vid utformningen av enkäten (Bryman & Bell, 2013). 

 

Syftet med att kombinera öppna och slutna frågor var att uppväga nackdelarna med de båda 

frågetyperna (Larsen, 2009) då studien kunde få både strukturerad data som lättare kunde 

jämföras samtidigt som en djupare förståelse för respondenternas svar kunde fås. 

Frågorna ett till sex i enkäten krävde ett svar för att respondenten skulle kunna gå vidare till 

nästa fråga. Detta för att få svar på samtliga frågor av alla respondenter. De två sista frågorna, 

sju och åtta, var däremot inte tvingande. Fråga sju var riktad till respondenter som handlat 

över internet och fråga åtta till de som aldrig handlat över internet. Dessa två frågor hade vi 

med i enkäten för att få en indikation på förbättringsområden hos e-handelsföretag. Samtliga 

frågor visades för respondenten var för sig och frågan efter kunde ej visas innan frågan före 

besvarats. 

2.3.1.3 Tillvägagångssätt enkät 
Innan enkäten publicerades skickades en pilotenkät ut till 20 personer, detta för att upptäcka 

om frågorna var obegripliga eller oklara för att sedan kunna göra det så enkelt som möjligt 

för de svarande i det verkliga utskicket (Bell, 2006). Pilotenkäten hade ett strategiskt urval 

och skickades ut till familj och nära vänner, detta med anledningen att vi uppskattade att 

chansen skulle bli större att få ärliga svar om enkätens förbättringsmöjligheter. Även Larsen 

(2009) uppmuntrar till ett pilottest då det finns en möjlighet att justera formuläret innan det 

skickas ut till alla. Resultatet av pilotundersökningen var att det behövdes fördjupas i en fråga 

men att det stora hela fungerade bra. Utöver detta pilottest ombads även en testrespondent 

besvara enkäten under tid, just för att få en uppfattning om hur omfattande och tidskrävande 

frågorna var. 

 

Enkäten har delats på det sociala mediet, Facebook. Delningen har skett på våra egna 

personliga sidor, som i sin tur delades vidare av vänner för att nå ut till fler respondenter. 

Utöver det delades enkäten till grupper tillhörande Södertörns högskola, samt på andra 
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högskolor och universitet i Sverige. Enkätundersökningen var öppen för respondenter att 

svara mellan 2014-04-28, 09:40 och 2014-05-06, 10:45. Tiden för möjlighet att svara 

baserades på att majoriteten av svaren kom in i början av denna tidsintervall och avtog 

alltmer efter tidens gång. När enkätundersökningen avslutades hade 136 respondenter svarat 

på enkäten, vilket blev det slutgiltiga antalet enkätsvar och samtliga enkätsvar låg till grund 

för våra tolkningar.  

 

Alla frågor var obligatoriska fram till och med fråga sex, fråga sju och åtta var de enda 

frågorna som var frivilliga och hade därmed ej svar från samtliga respondenter. Fråga sju som 

var en öppen fråga, där endast de som tidigare handlat på internet kunde svara, besvarades av 

61 respondenter. Denna fråga undersökte vad konsumenter ansåg e-handelsföretag kunde 

göra bättre gällande leveransservice. Av dessa 61 svar var 14 stycken ej relevanta på grund av 

att frågan missuppfattades eller att respondenterna svarade att de ej hade någon åsikt, de 

svaren togs bort och användes ej senare i studien. De resterande svaren delades upp i olika 

“teman” då respondenterna formulerade sig olika men betydelsen ansågs vara densamma. 

Den sista frågan, fråga åtta, som undersökte anledningen till varför de respondenter som 

aldrig handlat över internet aldrig gjort det, hade två svar från två respondenter som aldrig 

handlat över internet. Resultaten av enkäten sammanställdes kontinuerligt av Surveymonkey 

och efter att möjligheten att svara stängts ner, valdes passande och överskådliga diagram. 

 
2.3.2 Sekundär data 
Sekundärdata är den data som tolkar den empiri som tas fram genom primärdatan, och som är 

ämnets analysredskap (Rienecker & Jørgensen, 2008). Fortsättningsvis skriver Rienecker och 

Jørgensen (2008) att från sekundärdatan kommer de övervägande teorierna som ligger till 

grund för bearbetning, analys, förståelse samt även som understöd för argumentationen. 

Sekundärdata är data som har samlats in av andra forskare, institutioner eller organisationer 

(Bell, 2006). Vilket då blir en tolkning av saker och ting som redan ägt rum (Bell, 2006). 

Anledningen till användandet av sekundärdata grundar sig i en tid- och ekonomibesparing då 

det kan ses onödigt att samla in information som redan tagits fram av andra (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Den sekundärdata som samlats in kommer huvudsakligen från kurslitteratur och 

vetenskapliga artiklar men då e-handeln har en snabb utvecklingshastighet (E-barometern 
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Årsrapport 2013, 2014) så har även aktuella undersökningsrapporter från 

branschorganisationer studerats för att visa på dagens utformning av ämnet. 

2.4 Urval 
Företag och intervjupersoner 

De sex företagen där intervjuerna ägde rum har valts ut genom ett strategiskt val. Det innebär 

att forskaren medvetet väljer vem som ska delta i undersökningen (Johannessen & Tufte 

2003). Detta på grund av att studien är kvalitativ och syftet har då varit att snarare generera 

överförbar kunskap än att göra statistiska generaliseringar (ibid). Dessutom påstår 

Johannessen & Tufte (2003) att det är viktigare med ett lämpligt urval snarare än att komma 

fram till ett bestämt antal, därav att vi ej tog hänsyn till ett specifikt antal e-handelsföretag 

utan undersökte så många företag som vi fick tillgång till att intervjua.  

 

Intervjuerna genomfördes på plats hos företagen med tanke på att vi ville undvika 

telefonintervjuer med företagen. Det på grund av att det försämrar möjligheten till att uppfatta 

kroppsspråk och toner i talet som kan vara av betydelse samt att vi båda ville deltaga vid 

intervjuerna för att förstärka chanserna till mer information, då fler följdfrågor kan uppstå. 

Utgångspunkten för urvalet var lämplighet (Johannessen & Tufte 2003) och av samma 

princip har respondenterna på varje företag valts ut. En respondent per företag valdes på 

grund av att de var lämpliga för att belysa forskningsfrågorna (ibid). På samtliga företag 

intervjuades en respondent med undantag för Lenson där företaget själv valde att vara två 

stycken under intervjun. Samtliga respondenter var insatta i eller ansvariga för 

leveransservicen på företaget.  

 

Nedan följer en kort presentation av de undersökta företagens respondenter: 

Christian Resell, vice VD, Bubbleroom 

Resell har varit vice vd på Bubbleroom i nästan tre år och har även de senaste månaderna 

varit logistikchef för Bubblerooms koncern, Consortio fashion group. Resell är utbildad 

civilingenjör vid Lunds tekniska högskola. 

Intervjun med Resell ägde rum 2014-04-17, Stockholm. 
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Jonas Nilsson, logistikchef/platschef, Adlibris 

Nilsson började arbeta på Adlibris i oktober 2013 och ansvarar där som platschef. Han 

ansvarar dessutom för transporter in och ut från företaget samt avtal med fraktpartners. 

Nilsson har också ansvar för logistiken i Adlibrisgruppen där förutom Adlibris även Discshop 

och barnsajten Bamba ingår. 

Intervjun med Nilsson ägde rum 2014-04-04, Morgongåva. 

 

Johannes Träskman, logistikchef, Apotea 

Träskman kommer tidigare från Adlibris där han arbetade som produktionschef. 2012 började 

han som logistikchef på Apotea. 

Intervjun med Träskman ägde rum 2014-04-03, Morgongåva. 

 

Oscar Tjärnberg, logistikchef, Footway 

Tjärnberg har arbetat på Footway sedan februari 2013 där han ansvarar för logistiken och 

dess ut- och inleveranser. Tjärnberg har arbetat med e-handel sedan 2002 och innan det 

studerade han Industriell Ekonomi med inriktning på logistik och produktionsteknik i Luleå. 

Intervjun med Tjärnberg ägde rum 2014-03-28, Stockholm. 

 

Alissar Ghaddar, distribution- och orderchef, Inkclub 

Ghaddar har arbetat på Inkclub sedan företaget startades 1999. Hon har arbetat med de flesta 

delarna inom företaget men främst inom lager och orderhantering. 

Intervjun med Ghaddar ägde rum 2014-04-17, Uppsala. 

 

Arvid Blomberg, logistik- och inköpschef, Lenson 

Blomberg började arbeta på Lenson 2008. Förutom att ansvara för logistik och inköp är 

Blomberg även kulturchef på Lenson. 

Intervjun med Blomberg ägde rum 2014-04-29, Stockholm. 

 

Mia Byfors, lagerchef, Lenson 

Byfors har arbetat på Lenson i två år. Hon började som inköpsadministratör men sedan ett år 

tillbaka ansvarar hon för lagret och dess flöden samt hjälper Blomberg inom hans områden. 

Intervjun med Byfors ägde rum 2014-04-29, Stockholm. 
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Urval för enkätundersökningen 

Enkätundersökningen på konsumenter grundades på ett bekvämlighetsurval, som är en typ av 

icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013). Det innebär att personer väljs ut som finns 

tillgängliga för forskaren (ibid). I den här studien delades enkäten på Facebook, där personer 

fanns tillgängliga för oss. Anledningen till att Facebook valdes som kanal för att nå ut till 

respondenter, var för att få möjlighet att nå ut till en stor grupp under kort tid. Risken med att 

använda Facebook som kanal kombinerat med tjänsten Surveymonkey är att det inte framgår 

vilka respondenterna är. Eftersom det inte framgår vilka som har svarat på enkäten kan det 

heller inte bedömas att urvalet är representativt. Dock är det i en kvalitativ studie som denna 

ointressant med, i statistisk mening, ett representativt urval (Trost, 2010). Då studien ej har 

för mening att undersöka skillnaden mellan kvinnors och mäns krav på leveransservice är 

respondentens kön inte av betydelse.  

 

Fördelen med att använda Facebook som kanal var att vi lyckades nå ut till många 

respondenter under en relativt kort tidsperiod. Det hade varit svårt att under denna studie nå 

ut till 136 respondenter med en annan metod. Enligt Trost (2012) har det blivit allt vanligare 

att dela en enkät på internet. Han skriver att det är ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt då 

distributionen är billig samt att forskaren slipper registrera svaren separat. En förutsättning, 

enligt Trost (2012), för att en internetbaserad undersökning ska kunna genomföras är att 

respondenterna har tillgång till en dator och internetuppkoppling. Då denna studies ämne har 

sin grund i att människor använder internet anses de personer som ej kan svara på grund av 

det skälet ej relevanta.  

 

Risken för att en och samma person svarar flera gånger, hindras av att tjänsten 

Surveymonkey inte godkänner fler än ett svar från en och samma enhet. Som vi nämnt ovan 

är dock respondenterna anonyma på grund av att Surveymonkey inte registrerar några 

personuppgifter och vi är därför medvetna om att kvaliteten på datan försämras.  

 

På samma sätt som vid postenkäter kan vi inte vara säkra på vem som besvarade vår enkät 

(Bryman, 2011). Bryman (2011) skriver att även om en postenkät adresseras till en viss 

person så kan det vara någon annan som besvarar den. Likväl i vårt fall kunde vi inte 

kontrollera vem som egentligen besvarade internetenkäten. Dock så kan vi anta att 

respondenterna för enkäten är i 20-30 årsåldern. Det på grund av att enkäten har delats på 
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våra egna Facebooksidor och majoriteten av våra kontakter på Facebook, och då även dem 

som sett och svarat på enkäten, befinner sig i åldersspannet mellan 20-30 år.  

2.5 Analys av data 
Datan har tolkats genom kvalitativ analys, vilket innebär ett samspel mellan induktiva och 

deduktiva ansatser (Johannessen & Tufte, 2003). Teorier och vår tidigare förståelse har varit 

en viktig utgångspunkt i dataanalysen. Samtidigt som teoretiska perspektiv och tolkningar har 

vidareutvecklas och ändrats utifrån meningsinnehållet i datan, vilket även Johannessen & 

Tufte (2003) menar är grunden för kvalitativ analys. Analysen är på så sätt både teoretiskt 

upplyst och empiriskt grundad (Johannessen & Tufte, 2003). Vi har genom överskådliga 

diagram tolkat resultaten och jämfört dem mot de teorier som tidigare valts ut för att ta reda 

på vilka krav konsumenter har på e-handelsföretag gällande leveransservice. 

3 Teoretisk referensram 
I det här avsnittet kommer den teoretiska referensram som valts att presenteras. 

Referensramen innefattar tidigare forskning och relevanta teorier som kan härledas till de 

frågeställningar som studien ska besvara. 

3.1 Tidigare forskning 
Xing, Grant, McKinnon, Fernie (2010) har undersökt konsumenters uppfattning om 

leveransservice och särskilt fokuserat på skillnader i rena e-handelsföretag och företag med 

flera kanaler. I deras slutsats har de kommit fram till att de flesta konsumenter är nöjda med 

leveransservicen. Fortsättningsvis visar undersökningen att rena e-handelsföretag ansågs ha 

bättre leveransservice än flerkanalsföretag. Det på grund av att de är mer benägna att vara 

utrustade med den senaste tekniken och tillhandahåller bättre spårningssystem av paket (Xing 

et al., 2010). Konsumentundersökningen, genomförd av Xing et al. (2010), konstaterade att 

pris är det viktigaste kriteriet för konsumenten vid internet-köp. 

 

Xing et al. (2010) skriver att många rena e-handelsföretag inte behöver hålla lager och har 

kostnadsfördelar och kan därmed vara mer effektiva i sin verksamhet. Detta kan dock ändras 

i framtiden (Xing et al., 2010). Forskarna skriver att flerkanalsföretag aldrig kan få samma 

uppmärksamhet på sin online-kanal som sina butiker, deras online- kanal kan anses 

sekundära till butikerna. Men online-försäljningen är allt som de rena e-handelsföretagen har 

och därmed har de bättre fokus på att säkerställa servicen (ibid). 
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Resultaten visar att de rena e-handelsföretagen får en bättre utvärdering av konsumenterna än 

flerkanalsföretag beträffande leveransservice (Xing et al., 2010). Xing et al. (2010) påpekar 

att många traditionella företag med fysiska butiker inte behandlar online-kanaler på allvar, 

men att de i framtiden kan börja göra det och att skillnaderna mellan dem och rena e-

handelsföretag då kan bli mycket liten. 

 

Xing et al. (2010) skriver att de rena e-handelsföretagen startade en revolution av alternativt 

handlande och uppfyller konsumenters olika behov. Trots sitt nuvarande försprång med ett 

tekniskt kunnande fördel, så skriver de att de rena e-handelsföretagen måste arbeta hårt för att 

behålla sin kant i att leverera snabbt och pålitligt. 

 

Rabinovich & Bailey (2004) har i sin artikel, Physical distribution service quality in Internet 

retailing: service pricing, transaction attributes, and firm attributes, skrivit att internet utgör 

ett gränssnitt mellan återförsäljare och köpare där det minskar sökkostnaderna och möjliggör 

för köparen att hitta och köpa tjänster och produkter snabbt utan kostnad. Rabinovich & 

Bailey (2004) fortsätter med att säga att dessa fördelar utmanar de affärsframgångar som 

tidigare funnits då priskonkurrensen ökar mellan de produkter och tjänster som erbjuds. 

Leveransservice beskrivs fortsättningsvis som en konkurrensfördel som i motsats till pris ej 

kan tydligt jämföras på en marknad med tydliga jämförbara leveransservicenivåer. 

Leveransservice blir därmed enligt Rabinovich & Bailey (2004) en betydande inkomstkälla 

och en viktig konkurrensfördel. Vidare har de kommit fram till att en prestanda i 

tillförlitlighet, pålitlighet och tillgänglighet är en väsentlig viktig inkomstkälla för 

detaljhandlare på internet. Rabinovich & Bailey’s (2004) forskning har dessutom kommit 

fram till att till skillnad från de äldre, mer klassiska e-handelsföretagen, har de e-

handelsföretag som nyligen kommit ut på marknaden uppvisat en högre leveransservice, 

möjligtvis för att få ett fotfäste på den konkurrentutsatta e-handelsmarknaden. 

 

Srinivasan, Anderson & Ponnavolu (2002) skriver även dem i sin artikel, Customer loyalty in 

e-commerce: an exploration of it's antecedents and consequences, om Internets påverkan på 

konkurrensen mellan företag. De skriver att de elektroniska marknaderna leder till hård 

priskonkurrens vilket i sin tur leder till lägre vinstmarginaler. Fortsättningsvis skriver de att 

för att kunna bevara sin plats på marknaden så krävs det att företaget utvecklar en bibehållen 

kundlojalitet. Detta bekräftas med artikeln Electronic Logistics Service Quality (e-LSQ): It’s 

Impact on the Customer’s Purchase Satisfaction and Retention (Rao, Goldsby, Griffis, & 
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Iyengar, 2011). I denna artikel redovisas forskning på sambandet mellan leveransservice, 

kundnöjdhet och lojala kunder för internetbaserade företag. Resultatet av denna forskning 

pekar på ett starkt samband mellan leveransservice, kundnöjdhet och lojalitet hos kunder. 

 

Den tidigare forskningen visar sammanfattningsvis att leveransservice är ett viktigt 

konkurrensmedel att arbeta med för att få lojala kunder. Det handlar om att uppfylla 

konsumenternas krav och att sedan arbeta med de olika leveransserviceelement för att skapa 

konkurrensfördelar som gör att företagen får lojala kunder. Därmed visar forskningen att 

leveransservice och konkurrens har ett starkt samband. Utifrån det har relevanta teorier valts 

inom både leveransservice och konkurrens för att sedan bli verktyget för analysen av den 

insamlade datan med utgångspunkt i studiens frågeställningar. Dessa teorier följer nedan: 

3.2 Service Management Systemet 

I service management systemet utgår man från fem huvudkomponenter (Normann, 2000). 

Dessa är ”marknadssegmentet”, ”servicekonceptet”, ”serviceleveranssystemet”, ”image” och 

”kultur och filosofi”. Komponenterna samverkar enligt figuren nedan: 

 

Figur 3.1 Service Management Systemet (Normann, 2000) 
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Marknadssegmentet: Detta syftar på de särskilt utvalda kundgrupper för vilket hela 

servicesystemet utformats.   

Servicekonceptet: Utgörs av de fördelar som erbjuds kunden. Servicekonceptet består ofta av 

mycket komplexa kombinationer av värden som ofta är svåra att analysera. En del av dem är 

fysiska, en del psykologiska eller emotionella. Vissa av dem betyder mer än andra och kan 

betecknas som ”kärnservice”, medan andra har en mer ”perifer” karaktär.  

Serviceleveranssystemet: Det är oftare här än i utformningen av servicekonceptet man finner 

serviceföretagets unika och mest innovativa idéer. I analysen av serviceleveranssystemet 

finns tre komponenter: 

1) Personalen. Serviceorganisationer är i allmänhet personalintensiva och de mest 

framgångsrika har uppfunnit mycket kreativa och rigorösa metoder att finna, utveckla och 

fokusera på mänskliga resurser.  

2) Kunden. Kunden har en intressant komplex roll i en serviceorganisation, då han eller hon 

inte bara tar emot och konsumerar tjänsten, utan också fungerar som en komponent i 

produktionen och leveransen av den. Av det skälet måste kunderna väljas ut och ledas lika 

omsorgsfullt som de anställda i ett serviceföretag. 

3) Teknologi och fysiskt stöd. Tjänster är, förutom att de i allmänhet är 

personlighetsintensiva, ofta också kapital- eller utrustningsintensiva. Den nya tekniken – 

speciellt informationsteknologin – på tjänster kommer att bli mycket stor. 

Image: Betraktas som ett informationsinstrument med vars hjälp företagsledningen kan 

påverka personal, kunder och andra resursbärare, vilkas handlingar och uppfattningar av 

företaget är viktiga för marknadspositionering och kostnadseffektivitet. I längden är  

företagets image naturligtvis beroende av vad företaget faktiskt levererar och vilka dess 

kunder är. På kort sikt kan emellertid företagets image, även om den avviker från existerande 

verklighet, bidra till skapandet av en ny verklighet. 

Kultur och filosofi: De övergripande principer efter vilka den sociala process som leder till 

leverans av tjänster och till fördelar för kunder, kontrolleras, bibehålls och utvecklas. När väl 
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ett överlägset servicesystem och ett lämpligt servicekoncept skapats, är det ingen annan 

komponent som är så viktig för en serviceorganisations effektivitet på lång sikt än dess kultur 

och filosofi. Det är dessa som skapar och föryngrar just de värderingar och etiska normer som 

ger företaget framgång.  

Relationen mellan dessa fem komponenter utgör service management systemet. Arbetet med 

service management systemet måste ske processuellt och kulturellt. Med processuellt menas 

vikten av att utveckla systemet och med kulturellt att det handlar om något som är mänskligt 

skapat. Service management ska ses som ett socialt ledande i att skapa utveckla och vårda 

dynamisk, levande mänsklig kultur.  

3.2 Konkurrensperspektivet 

Konkurrensperspektivet har vi valt för den kan kopplas till vår frågeställning om hur e-

handelsföretag arbetar med leveransservice som konkurrensmedel. 

Konkurrensperspektivet handlar om att skapa konkurrenskraft genom en logistik som stödjer 

företagets konkurrensstrategi eller genom att använda logistiken för att uppnå 

konkurrensfördelar (Bjørnland et al., 2003). Fortsättningsvis skriver Bjørnland et al. (2003) 

att perspektivet är knutet till överlevnad, prestation och måluppfyllnadsgrad på lång sikt och 

därmed inriktat mot yttre effektivitet, vilket handlar om att göra de rätta sakerna. Detta 

innebär att logistikprocesserna kan skapa konkurrensfördelar och utveckla 

materialadministrativa konkurrensstrategier (ibid). 

 

I ett konkurrensperspektiv handlar det om att utföra och anpassa logistiken på ett sådant sätt 

att den stödjer den överordnade företagsstrategin (ibid). Mattsson (2012) skriver att den yttre 

effektiviteten utgör ett mått på vad företaget kan leverera i förhållande till vad kunder 

förväntar sig att få levererat och att den yttre effektiviteten kan ses som marknadens 

värderingar av företagets prestationer. 

3.3 Leveransservice 
Då det blir allt svårare att ta marknadsandelar med hjälp av goda produktegenskaper då 

konkurrensen är hög och bra produkter har blivit en förutsättning i nästan alla branscher så 

fokuserar istället företagen på att kunden ska få ett mervärde utöver den fysiska produkten 

(Bjørnland, et al., 2003). Detta mervärde kan visa sig i produktens kundservice, 

marknadsföring eller kvalitet. Kundservice är från kundens perspektiv sett kvaliteten på alla 
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delar mellan ett företag och dess kunder (ibid). Lumsden (2012) stärker påståendet angående 

värdet av en god kundservice då han menar att produkten oftast är en mix av en fysisk vara 

och en tjänst, där tjänsten mycket väl kan vara betydligt viktigare i kundens beslut om vilken 

leverantör som ska anlitas. Även han säger fortsättningsvis att kundservicens funktion är att 

tillföra den erbjudna produkten värde (ibid). Följaktligen kan i enlighet med Bjørnland et al. 

(2003), kundservice sedan delas upp i mindre delar varav leveransservice är en av dem. 

 

Leveransservice definierar kundens uppfattning om kvaliteten på leverantörens 

logistikaktiviteter (ibid). Enligt Storhagen (2011) ökar en god leveransservice intäkterna men 

även kostnaderna. Leveransservicen hos ett företag är väldigt viktigt speciellt då det, kanske 

för kunden, är den mest påtagliga funktionen som bidrar till ett centralt bedömningskriterium 

när det gäller att välja rätt företag (ibid). Storhagen (2011) skriver fortsättningsvis att det är 

svårt att svara på hur mycket leveransservicen får kosta samt var balansen ligger mellan 

ökade servicekostnader och ökade försäljningsintäkter. 

 

De fyra klassiska leveransserviceelementen beskrivs nedan: 

3.3.1 Leveranstid 
Leveranstid är den tid det tar från det att kunden lägger en beställning tills det att produkten 

levereras (Lumsden, 2012). Tiden innefattar aktiviteter som ordermottagning, 

orderbehandling, planering, eventuell konstruktion och tillverkning samt distribution (ibid). 

Vidare skriver Lumsden (2012) att då leveranstiden utgår från kunden så är det oftast 

oväsentligt vad tiden består av. En kort leveranstid kan uppnås genom korta tillverkningstider 

eller genom att tillgodose kunderna direkt från färdigvarulager (ibid). Om kunden kräver en 

kortare leveranstid än vad det tar att tillverka produkten så krävs det att företaget lagerhåller i 

ett färdigvarulager (ibid). Bjørnland et al. (2003) beskriver bland annat leveranstid som något 

väsentligt i situationer där det finns ett behov av att tidsmarkera ett förlopp mellan 

behovsidentifikation och behovstillfredsställelse. 

3.3.2 Leveranspålitlighet 
Leveranspålitlighet handlar om att kunna leverera exakt då man har lovat kunden. (Lumsden, 

2012) Detta räknas genom antalet order som är levererade i tid i förhållande till det totala 

antalet order (ibid). Lumsden (2012) skriver fortsättningsvis att betydelsen av hög 

leveranspålitlighet har ökat avsevärt under senare år och många gånger betyder hög 

leveranspålitlighet mer än en kort leveranstid. Bjørnland et al. (2003) poängterar också 
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betydelsen av hög leveranstid då de säger att det inte har någon betydelse om produkterna 

kommer snabbt eller sent; det är om produkterna kommer vid utlovad tid som räknas. 

3.3.3 Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhetens betydelse har även den haft en påfallande ökning de senaste åren, vilket 

handlar om förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet (Lumsden, 2012). Det 

har blivit centralt att räkna på leveranssäkerheten då Just-In-Time tillämpas i stor grad inom 

företag och det då inte finns marginaler för felaktiga leveranser i och med att lagerhållningen 

generellt minskar (ibid). Storhagen (2003) påpekar att även en ökad medvetenhet om 

logistikens värde påverkar betydelsen av att räkna på leveranssäkerheten, flödena “trimmas” 

alltmer och utrymmet för störningar reduceras. 

3.3.4 Lagertillgänglighet 
Lagertillgänglighet, även kallad servicenivå, beskriver förmågan att leverera direkt från lager 

(Storhagen, 2011). Det uttrycks som den procentuella sannolikheten att varan finns i lager då 

kunden efterfrågar den (ibid). Enligt Mattson (2012) kan man betrakta servicegrader mer som 

ett mått på leveransberedskap då även om varan finns i lager vid order från kund så kan varan 

vara reserverad och därmed inte kunna levereras direkt. Dessutom kan den tillgängliga 

kvantiteten vara mindre än vad kunden önskar och kan då inte levereras förrän leveransen är 

komplett (ibid). Avslutningsvis skriver Mattson (2012) att detta mått används ofta inom 

detaljhandeln där uttag från lager inte är kopplade till kundorder eller tillverkningsorder. 

3.4 Den logistiska målmixen 

Denna teori rör organisationers helhetssyn på bland annat leveransservice, vilket är en 

intressant teori för att ta reda på hur e-handelsföretag ser på leveransservice som en 

eventuell intäktskälla. 

Den logistiska effektiviteten kan delas upp och beskrivas i termer av leveransservice, 

logistikkostnader och kapitalbindning (Lumsden, 2012). Då alla dessa delar påverkar 

lönsamheten så läggs det ständigt vikt på avkastningen, menar Lumsden (2012). Han påpekar 

fortsättningsvis att problemet dock är att åtgärder som vidtas i syfte att förbättra vissa delar 

av verksamheten kan ge negativa effekter på de övriga delarna. En åtgärd som är tänkt att 

minska logistikkostnaderna kan samtidigt försämra leveransservicen och därigenom 

intäkterna på längre sikt (ibid). Lumsden (2012) tar upp exemplet där önskemålet att 

kostnaderna för transporterna skall minskas, vilket man kan uppnå genom att färre sändningar 
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skickas. Han skriver fortsättningsvis att företaget visserligen sparar på de minskade 

transporterna, men tvingas samtidigt att lagra produkter i väntan på tillräckligt stora 

sändningskvantiteter, detta resulterar i att kapitalbindningen ökar. Dessutom blir servicen mot 

kund sämre i och med den längre sändningsfrekvensen (ibid). 

 

Den logistiska målmixen syftar till att se över helheten hos företaget för att ge en förståelse 

för hur de logistiska elementen, leveransservice, kapitalbindning och logistikkostnader, hör 

ihop och påverkar varandra (Lumsden, 2012). Storhagen (2003) tar också upp vikten av att se 

helheten. Han menar att logistikens viktigaste uppgift är att samordna en rad olika såväl 

mänskliga som administrativa och fysiska resurser. 

 

 
Figur 3.2 Den logistiska målmixen (Lumsden, 2012) 

 

3.5 Relationen mellan kostnads- och intäktsutvecklingen samt 
resultatbidraget 

Denna teori har vi valt för att ta reda på hur e-handelsföretag arbetar med leveransservice 

för att generera en intäkt framför att leveransservicen blir en kostnad. 

Leveransservicen hos ett företag påverkar kostnaderna på många olika sätt (Storhagen, 2011). 

Ett exempel är ökad lägertillgänglighet, för att öka denna krävs det oftast en större mängd 

varor i färdigvarulagret vilket ger en ökad kapitalbindning (ibid). Minskad leveranstid kan 

resultera i att det är nödvändigt med en terminal för att minska avståndet till kunden, även en 

ökad leveranspålitlighet och leveranssäkerhet kan ställa krav på förbättrade 

informationssystem (ibid). Bjørnland et al. (2003) poängterar att det är viktigt att ta reda på 

kundens syn på leveransservice i ett företag då ofta kundens uppfattning om företagets 
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servicegrad är en annan än hur företaget självt ser på den. De skriver fortsättningsvis att 

vikten av denna information blir tydlig i och med att det är ett minimum att kunden får sina 

krav tillfredsställda, allt som är under detta minimum är negativt. Bjørnland et al. (2003) 

menar att det då inte hjälper att minska ner sin leveranstid från åtta till fyra dagar om kundens 

krav är tre. Om företaget minskar sin leveranstid till tre dagar så får de heller inte bekräftat att 

det är det efterfrågade då det är det som kunden anser normalt (ibid). Det är därför ett 

grundläggande krav att försäkra sig om att man uppfyller kundens baskrav om man vill 

utveckla en ledarposition inom området leveransservice (Bjørnland et al., 2003). 

 

Man bör enligt Storhagen (2011) ställa kostnaderna för ökad leveransservice mot skillnaden i 

försäljningsintäkter för att kunna se effektiviteten i leveransservicen. Effektiviteten stiger i 

takt med kostnaderna upp till en viss nivå där sedan effektivitetskurvan börjar avta, därmed 

så ökar inte ytterligare kostnader effektiviteten, det vill säga ökade kostnader motsvaras i allt 

mindre utsträckning av ökade intäkter (ibid). Det gäller att uppskatta den punkt där skillnaden 

är som störst mellan kostnader och intäkter, där resultatbidraget är som störst (Storhagen, 

2011). 

 

 
Figur 3.3 Relationen mellan kostnads- och intäktsutvecklingen samt resultatbidraget (Storhagen, 2011) 
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4 Empiri 
I det här avsnittet kommer en presentation av respektive företag, därefter följer resultaten av 

intervjuerna enligt åtta punkter; Leveranstid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, 

leveranssätt, lagertillgänglighet, retur- och reklamationspolicy, förbättringsarbeten inom 

leveransservice samt redogörelse för hur företagen själva tror att de lever upp till kundernas 

krav på leveransservice. Resultaten från enkätundersökningen presenteras sedan utefter 

frågorna som var ställda i enkäten. Slutligen presenteras en jämförelse av resultatet från 

enkäten och företagen.  

4.1 Företagspresentation 
Bubbleroom 

År 2005 startades Bubbleroom, en exklusiv internetbutik med dyra märkeskläder, av Svante 

Tegnér. År 2008 blev majoriteten av bolaget uppköpta av koncernen Consortio Fashion 

Group AB (CFG). I och med detta lanserades nya Bubbleroom med ett bredare sortiment och 

även en community, en bloggportal och en vintageavdelning. Lagret flyttades till Consortios 

existerande lagerlokaler i Borås där Bubbleroom idag även har sitt huvudkontor. 

 

De senaste åren har Bubbleroom satsat mer på egna märken och idag genererar de egna 

produkterna cirka 50 procent av omsättningen. Omsättningen för 2013 uppgick till 140 

miljoner svenska kronor och företaget har idag 23 anställda. Det är framförallt Norden som 

står för den största delen av Bubblerooms totala omsättning men på kartan för Bubblerooms 

kunder finns sedan 2011 hela EU. 

 

Adlibris 

Adlibris är Nordens största nätbokhandel och har funnits sedan 1997. Adlibris har sin 

försäljning i Sverige, Finland och Norge och i databasen finns flera miljoner titlar - ett brett 

sortiment av svensk, engelsk, finsk och norsk litteratur. Sortimentet består av såväl 

skönlitteratur som facklitteratur, barn- och ungdomsböcker, ljudböcker, MP3-böcker och e-

böcker. 

 

Adlibris ingår i Adlibrisgruppen tillsammans med Discshop som är återförsäljare av bland 

annat filmer, spel och konsoler och Bamba som säljer barnleksaker. Samtliga företag är 

internetbaserade och har inga fysiska butiker. Adlibrisgruppen ligger i sin tur under 

koncernen Bonniersbooks nordic, vilket är Bonniers bokverksamhet i Norden. Adlibris delas 
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upp i två olika konsumentgrupper; privat och företag. Den privata konsumentgruppen står för 

cirka 80 procent av företagets omsättning och företagskonsumenterna står för de resterande 

20. Företagskonsumenterna är först och främst bibliotek och kommuner men även privata 

företag. Adlibris har sin verksamhet och lager i Morgongåva och har idag 200 stycken 

anställda och omsatte 2013 1,2 miljarder svenska kronor. 

 

Apotea 

Apotea är ett läkemedelsföretag som startades april 2012 för att bedriva internethandel, 

Apotea var då Sveriges första fullskaliga apotek som endast fanns på nätet Företaget började 

som Familjeapoteket 2009, där de tidigare sålde miljövänligt lusmedel. När Per Svärdson, 

grundaren till Adlibris, fick höra om företaget, valde han att 2011 sluta på Adlibris för att 

köpa upp Familjeapoteket och rikta in sig på läkemedel istället. Idag har Apotea sin 

verksamhet och lager i Morgongåva och omsätter idag 118 miljoner svenska kronor och har 

27 anställda. 

 

Footway 

Footway är, som det hörs på namnet, ett skoföretag som saluför över 19 000 olika 

skomodeller från 456 olika varumärken. Det var år 2010 som Daniel Mühlbach, Sara 

Wimmercranz, Louise Liljedahl och Sten Dahlstrand arbetade fram en plan över hur de skulle 

starta en skobutik med större utbud och bättre service för kunderna. Det blev starten för 

Footway vars fokus, enligt egen utsago, alltid kommer att vara kunden och skorna. Sedan 

starten 2010 har Footway växt fort och finns idag i hela Skandinavien. 

 

Hela verksamheten inklusive lager ligger i Kista utanför Stockholm och har idag 35 anställda 

och hade 2013 en omsättning på 90 miljoner svenska kronor. 

 

Inkclub 

Inkclub startade 1999 av Lennart Nyberg och Hans Nilsson men ägs idag till 100 procent av 

ICA gruppen AB. Till en början sålde de bara bläckpatroner men från 1999-2003 växte 

företaget väldigt fort och sortimentet har sedan starten utvecklats väldigt mycket. Idag har de 

förutom ett stort utbud av varor inom bläck och toner även skrivare och skrivartillbehör, 

batterier, dammsugarpåsar, städprylar, skovårdsprodukter, dator- och mobiltillbehör och 

mycket mer. 
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Inkclub finns idag på 14 marknader, däribland hela Norden och några andra länder i Europa. 

Omsättningen 2013 uppgick till 531 miljoner svenska kronor. De har 105 anställda och även 

inhyrd bemanning från samhall på 110 personer. Under åren har verksamheten funnits på tre 

olika ställen men sedan 2010 finns hela verksamheten med huvudkontor och lager i 

Fyrislund, Uppsala. 

 

Lenson 

Lenson är en internetbaserad återförsäljare av kontaktlinser, glasögon och solglasögonson 

som grundades 2004 i en källare vid Fridhemsplan. Då var de endast fyra personer, grundarna 

Kim Persson och Johan Bergenheim, en person som ansvarade över IT samt en 

kundserviceansvarig. Idag är de 50 stycken och aktiva på sex kärnmarknader; Sverige, Norge, 

Finland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Storbritannien har nyligen lagts till 

som kärnmarknad då Lenson har blivit uppköpta av ett brittiskt bolag. Lenson har sin 

verksamhet och lager vid Stadshagen i Stockholm. 

4.1 Leveranstid 
Samtliga företag skickar de beställda varorna samma dag som ordern har kommit in. Det som 

skiljer dem åt är tiden för senast lagd order samt att det beror på om varan som konsumenten 

har beställt är en lagervara. Är varan ej en lagervara så måste e-handelsföretaget i sin tur 

beställa från sin leverantör eller grossist. Trots att samtliga företag skickar varorna samma 

dag så väljer de att annonsera olika leveranstider till kund, just för att vissa företag vill 

gardera sig och få större leveransmarginal utifall stopp i leveransen skulle ske. Detta är 

relevant då de ej kan påverka tiden själva efter att distributören tagit över. 

 

Bubbleroom 

Bubbleroom skickar beställda ordrar samma dag eller dagen efter från sitt lager. 

Undantagsfall är för de varor som är crossdockingvaror, vilket är varor som måste omfördelas 

från inleverans till utleverans, för dessa varor kan det ta en till två dagar extra. Bubbleroom 

har ingen specifik officiell tid för senast lagd order för att varan skall hinna med utleverans 

samma dag, däremot hinner de med ordrar som läggs 13:30 givet att utleveransen sker 16:00. 

De väljer att annonsera två till fyra dagars leveranstid till konsumenterna för att inte riskera 

att leverera efter utlovad tid. Av alla totala leveranser skickas 99 procent inom 24 timmar. 
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Lenson 

Även Lenson skickar sina varor samma dag eller dagen efter. De varor som är 

beställningsvaror har en leveranstid på två till tio dagar, dessutom finns det varor som måste 

produceras efter order och dessa kan ha upp till 20 dagars leveranstid. Består ordern av olika 

artiklar med olika leveranstider så skickas allt gemensamt efter den senare. Är det så att kund 

önskar att dela upp ordern och på så vis få varan/varorna med den kortare leveranstiden så är 

detta möjligt och man behöver inte betala något extra. Detta sker genom kundtjänst. Tanken 

är att Lenson ska ändra begreppet “leveranstid” till “skickas inom” just för att de har kontroll 

på leveransen fram till det att det skickas från lager. Efter det tar distributören över och 

Lenson kan därmed inte påverka eventuella störningar. Till kund annonserar Lenson en 

leveranstid på en till tre dagar på lagervaror, medan beställningsvaror annonseras som tre till 

fem alternativt fyra till tio arbetsdagar beroende på från varifrån de levereras eller om de ska 

tillverkas efter att ordern är lagd. 

 

Apotea 

Apotea använder sig av en mängd olika distributionssätt ut till kund för att ge större valfrihet. 

Detta visar sig på deras leveranstid då denna kan variera mellan de olika leveranssätten. Vid 

beställning framgår det hur lång tid leveransen kommer att ta. De olika leveranssätten har 

både olika leveranstider, samt sista tid för lagd order för att varan ska kunna skickas från 

lagret samma dag. 

 

Adlibris 

Adlibris bygger till viss del sin leveranstid på samma sätt som Apotea, mycket beror på vad 

kunden väljer för leveransalternativ. Det främsta som skiljer dem åt är att de flesta artiklarna 

som Adlibris har på sin webbsida är beställningsartiklar. Detta gör att leveranstiden kan skilja 

sig beroende på vart artikeln skickas från. Skickas varan från ett svenskt förlag så sker det 

med dagliga leveranser till Adlibris, måste boken beställas från ett förlag i USA så kan det ta 

några dagar till. När kunden får sin orderbekräftelse så framgår det hur lång tid det tar tills 

denne får sin beställning. Väljer kunden en lagervara med snabbfrakt så är leveranstiden en 

till två dagar. Om kunden beställer både en lagervara och en beställningsvara så skickas hela 

leveransen efter det att beställningsvaran kommit in till Adlibris. Adlibris har haft tankar på 

att köra ut leveranser varannan dag istället och på så vis kunna samlasta, men då efterfrågan 

på snabba leveranser har ökat så går utvecklingsarbetet snarare åt andra hållet. Leveranstiden 

för lagervaror annonseras som att produkten skickas inom en till två arbetsdagar till kund, 
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medan beställningsvaror är två till fem. Utöver denna tid, tillkommer frakttid som är 

beroende på vilket fraktsätt man väljer. Väljer man gratisfrakt tillkommer två till tre dagar 

och väljer man snabbfrakt så tillkommer en till två dagar. 

 

Footway 

Footway använder sig endast av ett leveranssätt där alla kunder får lika lång leveranstid; 

levererat dagen efter. Detta är förutsättningsvis att kunden lägger sin order innan 18:15. Dock 

kan Nordsverige ej räknas in i detta då PostNord, som är deras distributör, ej kan leverera dit 

så snabbt. För de kunder som bor långt norrut kan leveranserna dröja upp till två dagar. Om 

kunden lägger sin order innan 18:15 så utlovar Footway att varan skickas från lager samma 

dag. Dock kan de inte lova när den levereras till kund med tanke på kundens geografiska 

läge. För att uppfylla och överträffa kundens förväntningar annonserar dock Footway 

leverans dagen efter om kunden lägger sin order innan klockan 15:00. 

 

Inkclub 

Inkclub levererar dagen efter till sina svenska kunder. Förutsättningsvis att privatkunder 

beställer innan 19:00 och företag innan 16:00. 96 procent av Inkclubs alla ordrar levereras 

från lager samma dag som ordern är lagd. Som de flesta företag i denna studie har även 

Inkclub beställningsvaror, dessa beställningsvaror har en längre leveranstid. Detta framgår 

redan innan kunden har lagt varan i sin kundkorg. Inkclub annonserar leverans dagen efter 

förutsatt att kunden lägger sin order innan 19:00, samt att kunden bor i ett närliggande 

geografiskt område. 

4.2 Leveranspålitlighet 
Samtliga e-handelsföretag använder PostNord som distributör. PostNord skickar ut statistik 

på sin leveranspålitlighet som brukar ligga på mellan 98-99,6 procent. Detta är dock generellt 

och visar inte på leveranspålitligheten för det enskilda företaget. Det gemensamma för 

samtliga e-handelföretag i denna undersökning är att de har ett starkt förtroende för 

PostNords kapacitet att leverera varor i tid. Trots att företagen har en hög press på att leverera 

varor snabbt ut till kund, så är de inte oroliga för att PostNord som distributör ska påverka 

deras leveranstid negativt. 
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Footway 

Footway uttrycker sitt förtroende genom att de väljer att inte lägga ner tid på ingående analys 

av PostNords enskilda leveransstatistik då de så pass sällan stöter på problem med leverans. 

De anser att de sköter sig så pass bra att det inte krävs en analys av samtliga enskilda 

leveranser. Dock meddelar inte PostNord Footway om de är försenade, istället kan Footway 

via PostNords transportadministrationssystem spåra, följa och bevaka enskilda försändelser. 

 

Lenson 

Även Lenson tar upp det att PostNord inte meddelar vid försening, det brukar dock inte vara 

något problem då de förseningarna inte brukar påverka leveransen särskilt mycket. Vid större 

omfattande störningar får de information från PostNord. Planen är att de ska börja använda 

sig av varubrev, mycket för att vid transporter av varubrev så har företaget spårning av 

försändelsen ända fram till utlämningsstället. Lenson använder sig även av Schenker som 

distributör, där också förtroendet är väldigt högt. 

 

Apotea 

Apotea säger att de får mejl om det händer något på PostNords terminal som gör att det blir 

stora förseningar, vid sådana fall försöker Apotea meddela detta till kunden. Då Apotea 

använder sig av flera olika distributörer och leveranssätt så meddelar inte alla dem om det blir 

problem på terminalen. Därmed finns det en risk att kundens missnöje kan drabba företaget. 

Det har hänt att kunder har kontaktat dem då de inte har fått sina varor, men vid en sådan 

situation kan Apotea oftast spåra felet och på så sätt meddela kund för att hitta en lösning på 

problemet. 

 

Adlibris 

Adlibris mäter antal leveranser som ej kommer i tid mot totala antal leveranser. Det är cirka 

100 stycken per dag av 10 000-15 000 ordrar. De räknar även snittleverans mot utlovad 

leveranstid där utlovad leveranstid illustreras med ett nollstreck. Ligger de över nollstrecket 

så levererar de för sent, men oftast brukar de ligga några dagar innan utlovad leveranstid. 

Vanligaste orsaken till försening är att de inte får inleveransen från bokförlagen när de har 

tänkt sig. Blir det en försening av den ena av kundens två beställda böcker så dellevererar de, 

därmed får kunden den försenade boken enskilt senare efter att den kommit in till Adlibris. 

Mindre störningar, på några timmar, där de inte blir meddelade av PostNord och Schenker, 
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berörs kunden inte av på grund av att Adlibris ligger före i leveransen. Är det dock stora 

störningar så får kunderna mejl om situationen. 

 

Inkclub 

Utöver PostNords statistik av leveranspålitlighet så har Inkclub gjort sina egna 

undersökningar, vilket har gett goda resultat. Då det kan inträffa störningar så försöker de gå 

ut med informationen till kund i den mån det går. De strävar efter att vara först att hjälpa 

kunden och att arbeta proaktivt. Dessutom arbetar Inkclub med ett övervakningssystem där 

de kan se sina försändelser hela vägen fram till kund. Har leveransen fastnat i en terminal så 

kan de kontakta PostNord för att sedan meddela kund. De kan även se om kunden ej har 

hämtat ut varan på uthämtningsstället, syftet med det är möjligheten att påminna kunden för 

att förhindra att varan skickas tillbaka till Inkclub. 

 

Bubbleroom 

På Bubbleroom går 99 procent av alla försändelser ut inom 24 timmar och PostNord 

meddelar sedan kunden när de tagit emot leveransen. 

4.3 Leveranssäkerhet 
Lenson 

Totalt har Lenson 28.000–30 000 kundorder på en månad, av dem har de ett snitt på fem 

felleveranser. Det är en procentandel på cirka 0,00018. Leveranssäkerheten ligger alltså på 

99,99982. Inräknat i dessa siffror är bara felen som Lenson själva står för, det vill säga när en 

kund fått fel vara eller fel antal. Det är inte inräknat de leveranser som är transportskadade 

och på det sättet felaktiga när de levereras till kund. 

 

Inkclub 

Inkclub har leveranssäkerhet på 99,24 procent. De har i genomsnitt 5500 kundorder per dag 

och av dem så blir alltså 0,76 procent fellevererade på något sätt, alltså olika typer av 

felplock. 

 

Bubbleroom 

Leveranssäkerheten mäts inte på ett systematiskt sätt. De är dock medvetna om att ibland 

levereras fel vara till kund men för att så få fel som möjligt ska hända så scannas alla varor 
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men förutom det så jämförs även varan som packas med texten på plocksedeln, till exempel 

“svarta byxor”. På så sätt kan uppenbara fel förhindras. 

 

Footway 

Inte heller Footway mäter leveranssäkerheten på ett systematiskt sätt. Av Footways alla 

reklamationer från kunder så kasseras upp till 150 produkter per månad, vilket motsvarar 

cirka 0,3 till 0,5 procent av alla utlevererade produkter. Dessa reklamationer sker oftast på 

grund av att de inte uppfyller produktens förväntade produktkvalitet. 

 

Den största andelen returer handlar dock om att kunden av olika skäl inte önskar behålla 

produkten. Det är en enklare och i affärsmodellen klart förväntad typ av retur. Det kan till 

exempel handla om att de inte uppfyller kundens förväntningar gällande färg, passform, 

storlek eller något annat som inte överensstämmer med bilder och beskrivning vid 

köptillfället. Omkring 26-27 procent av alla utgående leveranser kommer i retur. 

 

Även plockfel kan inträffa men blir allt mindre förekommande då artiklarna lagerförs genom 

dynamisk placering i lagerhyllorna. Till exempel står inte alla converseskor på samma ställe 

och i och med det är det mindre troligt att man råkar plocka en artikel i fel storlek eller fel 

färg. Alla orderrader ska även matcha rätt streckkod vilket också minskar risken för felplock 

väsentligt. De har dock inga siffror på hur många kundorder som levereras fel men anger att 

det är ett försvinnande litet antal. 

 

Adlibris 

Adlibris mäter en total retursiffra och i den ingår förutom felleveranser även returer på grund 

av ånger från kundens sida. Den retursiffran är under en procent. De mäter inte dessa för sig 

men menar att returerna som kommer tillbaka på grund av felleverans är minimal. 

 

Apotea 

Apotea mäter ej leveranssäkerhet men får indikationer på det som kommer tillbaka. 98 

procent av alla returer kommer tillbaka för att de inte har blivit uthämtade av kunden hos 

postombud. Det händer även att varor levereras skadade till kunden men då har det skadats på 

postterminalen. 
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Sammanfattningsvis är leveranssäkerheten hög och inget av företagen beskriver det som 

något problem eller utmaning och arbetar därför inte heller särskilt mycket för att mäta 

leveranssäkerheten. 

4.4 Leveranssätt 
Lenson 

Lenson använder sig främst av PostNord och Schenker vid leveranser. Med PostNord så går 

leveransen som a-post brev och med Schenker går leveransen som paket. Brev går i första 

hand direkt hem i brevlådan men om det är för stort så går brevet till ett av PostNords 

utlämningsställen. Paket går alltid direkt till ett av Schenkers utlämningsställen och då har 

kunden även möjlighet att spåra sitt paket. De erbjuder även expressleverans i 

Stockholmsområdet, då är det Bring som levererar. 

 

Lenson har inte fri frakt utan det kostar 39 svenska kronor både som brev och paket. 

Expressleverans kostar mer och priset är mer anpassat efter hur snabb leverans kunden vill 

ha. Kunden har själv möjligheten att välja vilket av dessa leveransalternativ de vill ha. 

 

Om en kund skulle vilja ha leverans på något annat sätt än det som erbjuds idag är det inget 

som Lenson kan erbjuda. Däremot om kunden skulle vilja ändra leveransadress så kan det gå 

att ordna om kunden hör av sig till kundservice. 

 

Inkclub 

Inkclub använder endast PostNord som distributör och beroende på beställningens vikt och 

värde så skickas det antingen som paket eller som varubrev. Kunden kan alltså inte själv välja 

mellan dessa alternativ utan det blir automatiskt det alternativ som passar bäst. Kunden 

betalar dock en fast avgift på svenska kronor oavsett fraktsätt. Track and trace, möjligheten 

för kunden att spåra sitt paket, erbjuds om leveransen skickas som paket. 

 

Bubbleroom 

Bubbleroom använder sig av PostNord som distributör av alla sina leveranser. Beroende på 

vikt och storlek går leveransen antingen som brev eller paket men går alltid i första hand som 

brev direkt till kundens brevlåda, annars till ombud och i sista hand paket. Går leveransen 

som paket har kunden möjlighet att spåra sitt paket men inte om det går som brev. 
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Det är inte fri frakt utan kunden betalar 39 svenska kronor oavsett leveranssätt. Dock kan 

man bli premiummedlem, vilket kostar 199 svenska kronor för sex månader, då har kunden 

fri frakt. Bubbleroom har emellanåt även fri frakt-kampanjer över ett visst ordervärde. 

 

Footway 

Footways försändelser levereras med PostNord som kollinummermärkt paket, och i och med 

det är även alla leveranser spårbara för kunden. Ett mejl från Footway går ut till kunden vid 

utleverans och där kollinumret som kunden behöver för att spåra sitt paket anges. Paket blir 

aldrig levererade hem utan går till ett av PostNords ombud där kunden sen får hämta ut sitt 

paket. Footway erbjuder alltid fri frakt på alla sina leveranser. 

 

Adlibris 

Adlibris använder sig av PostNord och Schenker som distributörer. Kunden kan sedan välja 

mellan snabbfrakt eller gratisfrakt. Snabbfrakt går beroende på storlek och vikt antingen som 

brev eller paket med PostNord eller som paket med Schenker, det alternativet kostar 25 

svenska kronor. Gratisfrakt har en till två dagar längre leveranstid än snabbfrakt men är ett 

kostnadsfritt alternativ. Alla leveranser som går som paket går till ett ombud och kan spåras. 

 

Apotea 

Apotea erbjuder kunden många olika fraktsätt och distributörer, DHL, PostNord, Schenker. 

De erbjuder även bud med ASA, kunden får då leverans samma kväll. Bland alternativen 

finns både kostnadsfria och icke kostnadsfria alternativ. Kunden har fria händer att välja 

fraktsätt helt fritt. Apotea erbjuder track and trace på alla de tjänster som har den möjligheten. 

4.5 Lagertillgänglighet 
Alla företag arbetar lite olika kring lagertillgänglighet. Främst beror det på om de bara har 

lagervaror eller om de har både lagervaror och beställningsvaror. Lagertillgängligheten är 

alltså väldigt spridd företagen emellan, mellan 20-100 procent. 

 

Lenson 

Lenson har både beställningsvaror och lagervaror. Lagervaror är varor som kontinuerligt 

beställs och beställningskvantiteterna är beräknade på speciella beställningspunkter baserade 

efter ekonomisk inköpskvantitet. Av lagervarorna så finns 94 procent på lager när kunden 

efterfrågar det, alltså när kunden lägger sin order. 
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Beställningsvaror är varor som Lenson beställer från leverantören när det skapas ett behov. 

De beställningarna baseras alltså inte på speciella beställningspunkter utan beställs när 

kunden lägger sin order. Linser kommer i så många olika variationer, en lins kan ha cirka 

5000 olika variationer, därför kan Lenson omöjligt ha alla på lager. Däremot kan vissa av 

beställningsvarorna tillslut visa ett mönster, att de beställs från kunder mer kontinuerligt, och 

då beställer Lenson in ett parti av den artikeln men utan beräkning av ekonomiska 

inköpskvantiteter. På det sättet har de 28 procent av beställningsvarorna i lager men de kallas 

fortfarande inte för lagervaror. Slår man ut lagertillgängligheten på lagervaror och 

beställningsvaror tillsammans så ligger den på ca 80 procent. 

 

Saldot för alla artiklar synkar hela tiden med webbsidan. Om en lagervara är slut så tas den 

dock inte bort från webbsidan men däremot så uppdateras det till en längre leveranstid med 

tanke på att varan måste beställas hem. 

 

Inkclub 

Inkclub arbetar mot att ha en lagertillgänglighet på 98,8 procent för toner, 99 procent för 

bläck och övrigt sortiment ska inte understiga 95 procent. Inkclub har inte alla varor som 

lagervaror utan vissa är beställningsvaror. Det på grund av att de inte kan lagerhålla alla varor 

innan de vet hur de kommer att sälja men artiklarna kan sedan övergå från beställningsvara 

till lagervara. 

 

Saldot synkar hela tiden med webbsidan men kunden kan fortfarande se en vara som är slut i 

lager, dock visar den en röd indikation som betyder att varan är slut för tillfället. Finns varan i 

lager och är en lagervara visas en grön indikation och är det en beställningsvara visas en gul 

indikation som också betyder en längre leveranstid. Inkclub vill vara transparenta och 

använder därför det systemet. 

 

Bubbleroom 

Bubbleroom har 100 procent i lagertillgänglighet. De har inga beställningsvaror utan allt som 

visas på webbsidan är lagervaror. Saldot synkar med webbsidan hela tiden så det som kunden 

ser finns och levereras direkt från Bubblerooms lager. De varor som tar slut synkas direkt och 

tas bort från webbsidan. Dock kan saldofel uppstå vilket kan resultera i att det en kund 

beställer faktiskt inte kan levereras. Dock så räknas ej dessa fel in i lagertillgängligheten då 

det endast innefattar vad som är lagervaror och beställningsvaror. 
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Footway 

Footway arbetar likt Bubbleroom bara med lagervaror. De säljer alltså bara varor som finns 

på lager och har därmed en lagertillgänglighet på 100 procent. Finns varan fysiskt på lager så 

finns den även för försäljning på webbsidan. Lagersaldot synkar hela tiden med webbsidan så 

att varan försvinner därifrån så fort den tar slut på lager. Även om en kund bara har lagt en 

vara i “kundkorgen” utan att faktiskt ha betalat den så synkar lagersaldot ändå. 

 

Apotea 

Appotea har bara lagervaror och därmed en lagertillgänglighet på 100 procent. De väljer dock 

att inte ta bort slutsålda varor från webbsidan. Kunden kan fortfarande se alla varor som finns 

men på varor som är slut i lager står ett meddelande under varje artikel till exempel “tillfälligt 

slut” eller “slut hos leverantör”. Måttet är dock att alla artiklar som finns på webbsidan ska 

det finnas minst en av på lager. 

 

Adlibris 

Adlibris har 10 miljoner titlar i sitt sortiment och kan ej lagerhålla så många artiklar. 

Grundtanken är att de inte ska behöva ha något på lager utan att alla artiklar ska vara 

beställningsartiklar. Men då pressen på snabba leveranser ökar måste de ha en viss 

lagerhållning. Adlibris mäter hur många kundorder som kompletta kan gå direkt från lagret. 

Den siffran varierar men ligger mellan 30-40 procent. När en storsäljare är aktuell blir siffran 

högre i och med att de då kan lagerhålla mer. Allt som syns på webbsidan går att beställa men 

den största andelen artiklar är beställningsvaror. 

 

Alla företag arbetar lite olika kring lagertillgänglighet. Främst beror det på om de bara har 

lagervaror eller om de har både lagervaror och beställningsvaror. Lagertillgängligheten är 

alltså väldigt spridd företagen emellan, mellan 20-100 procent. 

4.6 Retur- och reklamationspolicy 
 

 
Figur 4.1 De undersökta e-handelsföretagens retur- och reklamationspolicy  
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4.7 Förbättringsarbeten inom leveransservice 
Footway 

Footway arbetar hårt för att få distributörerna att ändra sina förutsättningar för att passa 

Footway, som till exempel få dem att skjuta på senaste möjliga upphämtningstid. Idag får 

Footway egen hämtning från PostNord samt att de har fått PostNord att hämta leveranser 

även på söndagar. De förhandlar årsvis med leverantörerna, ofta handlar det om pris då 

mindre förbättringar sker kontinuerligt under kontraktstiden. Footway ser också över vilka 

åtgärder de ska ta för att snäva av de administrativa momenten som sker i slutet innan 

produkten ska skickas. Kundundersökningar sker löpande i form av bland annat frågeenkäter 

vid köptillfället som då endast består av en fråga men den besvaras istället av många kunder, 

50/50 test som innebär att de erbjuder två alternativ för att se vilket av alternativen kunden 

föredrar samt direktkundskontaktsgrupper som är relaterade till kundtjänst. 

Adlibris 

Adlibris arbetar kontinuerligt för att bli snabbare, de lägger arbetstiden efter hur behoven ser 

ut, använder sig av traditionella leanmetoder samt ser efter flödesoptimeringar 

Marknadsavdelningen gör kontinuerliga kundundersökningar och följer e-handelsrapporter. 

De arbetar ständigt med att få PostNord och Schenker att ta fram alternativ som kan höja 

effektiviteten. Då Schenker konkurrerar med övriga leverantörer för att ha till exempel 

senaste upphämtningstid så sker det fortlöpande förbättringar utan Adlibris påtryckning. 

Adlibris har upphandlingar årsvis med leverantörer där det oftast handlar om pris men även 

vilka tjänster Adlibris vill ha. 

 

Apotea 

Apotea arbetar ständigt med förbättringar. Ett av dem är att se till att kunden har så många 

leveransalternativ som möjligt. Logistiken i företaget väger tungt för att få en så hög 

kundnöjdhet som möjligt. Då alla på Apotea är intresserade av ständiga förbättringar så tittar 

de kontinuerligt på internetbaserade jämförelsesidor som till exempel Prisjakt. Vid returer får 

kunderna ett mejl där de får fylla i anledningen till att varan skickas tillbaka, detta ses över 

för en ständig förbättring. 

 

Bubbleroom 

Bubbleroom har från mars 2013 till mars 2014 ökat sina leveranser som går ut samma dag 

med tio procentenheter, från 89 procent till 99 procent. De vill även att kunden ska få fler 
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valmöjligheter som till exempel betala mer för att få en snabbare leverans. Bubbleroom vill 

också förstå den returnerande kunden bättre, detta gör de genom kundundersökningar samt att 

de skickar med en blankett som kunden får vid retur, där fyller kunden i anledningen till att 

varan skickas tillbaka. Var tredje år har Bubbleroom upphandlingar med sina transportörer 

där pris och tjänster avgör. 

 

Lenson 

Lenson arbetar med förbättringsarbeten som tidskontroller av raster, plock, pack etcetera. 

Dessutom optimerar de var de har störst tidsvinst för att sedan när det blir mer att göra, vet de 

vad de kan göra på kortare tid. De ser kontinuerligt över internetbaserade jämförelsesidor 

som Prisjakt, Pricerunner och Trustpirate. Varje morgon går det ut ett mejl till alla anställda 

med kommentarer från dessa jämförelsesidor. En person arbetar proaktivt med att läsa 

recensioner och försöker svara på kunders kommentarer, vid negativa kommentarer ser man 

över vad som har hänt och försöker rätta till bristen. Dessutom ska de börja leverera med 

varubrev då man kan spåra leveransen fram till utlämningsstället. 

 

Inkclub 

Även Inkclub följer ständigt Pricerunner för att läsa omdömen som kan ge dem en indikation 

på förbättringsområden 

4.8 Redogörelse för hur företagen själva tror att de lever upp till 
kundernas krav på leveransservice 
 
Adlibris 

Nilsson3på Adlibris anser att de presterar bra gentemot kundens efterfrågan. I och med att de 

gör egna undersökningar samt följer andra kan de se att de ligger högst bland Bokus och 

CDON som är deras konkurrenter, vilket dock gäller total kundnöjdhet och inte enbart 

leveransservice. Dessutom testar de själva att beställa en och samma bok från flera olika e-

handelsföretag för att jämföra sig mot sina konkurrenter gällande leveransservice. Nilsson 

säger även: 

“En utmaning är att många kunder börjar bli vana att e-handla andra produkter som 

normalt lagerhålls till 100 procent och därmed får en kort leveranstid. Kunderna förväntar 

sig då samma leveranstid från alla e-handlare oavsett sortiment.” 

                                                
3 Jonas Nilsson Logistikchef/platschef Adlibris, intervju den 4 april 2014 
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Inkclub 

Ghaddar4 anser att Inkclub ligger högt gentemot kundernas förväntan. De håller vad de lovar 

och kundernas reaktioner är väldigt positiva. De arbetar med ständiga förbättringar och 

strävar efter att vara första valet oberoende av vad kunden handlar, förutsatt att det är 

produkter som ingår i sortimentet. 

 

Footway 

Tjärnberg5 på Footway anser att de är unika och ligger i framkant med vad kunder upplever 

som positivt. Footway bevakar ständigt sociala kanaler där företag inte har en dialog med 

kunden, likt på Facebook. Detta görs genom en tjänst som heter Meltwaterbuzz, som scannar 

av alla gånger ordet Footway presenteras och sammanställer därefter alla betyg från de 

sociala medierna på en skala från ett till tio. Footway ligger på 8,5–9,5 på den skalan. 

 

Apotea 

Träskman6 på Apotea har ingen direkt uppfattning om hur de lever upp till kundernas 

förväntan. Han tror och hoppas att de uppfyller kundernas krav. 

 

Bubbleroom 

Resell7 på Bubbleroom tror att de lever upp till kundernas krav. Han påpekar att som e-

handelsföretag måste man utvecklas i och med att konsumenterna kommer att bli kräsnare, 

men att de idag är generellt bättre än vad kunden förväntar sig. Resell tror att de överlevererar 

i form av leveranstid. 

 

Lenson 

Blomberg8 och Byfors9 på Lenson tror att de lever upp till kundernas förväntan då de har fått 

bra recensioner. De har sju år i rad blivit utnämnd till årets e-handlare inom kategorin 

Kontaktlinser på Pricerunner. 

                                                
4 Alissar Ghaddar Distribution- och orderchef Inkclub, intervju den 17 april 2014 
5 Oscar Tjärnberg Logistikchef Footway, intervju den 28 mars 2014 
6 Johannes Träskman Logistikchef Apotea, intervju den 3 april 2014 
7 Christian Resell Vice VD Bubbleroom, intervju den 17 april 2014 
8 Arvid Blomberg Logistik- och inköpschef Lenson intervju den 29 april 2014 
9 Mia Byfors Lagerchef Lenson, intervju den 29 april 2014 
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4.9 Enkätsvar 

4.9.1 Olika leveransserviceelements betydelse för konsumenten 
Fråga ett i enkäten var en skalfråga med en överrubrik som löd “Hur viktigt är det för dig att 

e-handelsföretaget…” och under överrubriken fanns sex delfrågor där den svarande bads att 

svara på hur viktigt denne ansåg att olika parametrar i leveransservicen var. På varje delfråga 

fanns en fem-gradig skala med alternativen “Totalt oviktigt”, “Inte särskilt viktigt”, “Ganska 

viktigt”, “Viktigt” och “Väldigt viktigt”. 

 

Delfrågorna under överrubriken “Hur viktigt är det för dig att e-handelsföretaget…” var 

dessa: 

– Erbjuder fri frakt? 

– Erbjuder fri retur om du ångrar ditt köp? 

- Erbjuder fri retur om du fått felaktig eller skadad vara? 

- Erbjuder Track and trace (möjligheten att spåra ditt paket)? 

- Levererar din beställning inom utlovad tid? 

- Levererar rätt vara, i rätt mängd och i oskadat skick? 

 

Nedan är resultatet för de sex delfrågorna10: 

 
Diagram 4.1 Olika leveransserviceelements betydelse för kunden 

                                                
10 Observera att delfrågorna har kortats ned i det redovisade diagrammet för att lättare kunna läsas av. 
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På första delfrågan om fri frakt visas ett ganska spritt resultat, liksom på delfråga fyra om 

track and trace. På delfråga tre om fri retur vid reklamation och delfråga sex om att få rätt och 

oskadad vara levererad är 121 respektive 119 respondenter eniga om att det är “Väldigt 

viktigt”. På delfråga två tycker 102 respondenter att det är “Viktigt” eller “Väldigt viktigt” att 

företaget erbjuder fri retur om de ångrar sitt köp. Hela 120 stycken respondenter tycker också 

på delfråga fem att det är “Viktigt” eller “Väldigt viktigt” att företagen levererar inom 

utlovad tid. 

 

Det som kan utläsas ur diagrammet är att ingen av parametrarna är övervägande “Totalt 

oviktigt”. På de delfrågor där resultatet inte är väldigt spritt är det istället snarare att det väger 

åt andra hållet, att parametrarna är övervägande “Väldigt viktigt”. 

4.9.2 Leveranstid 
Fråga två i enkäten var “Inom hur många dagar förväntar du dig att få leverans av din 

beställning från det att du lagt din order?” 

 
Diagram 4.2 Leveranstid 

 

Resultaten visar på att majoriteten förväntar sig att få sina beställda varor levererade inom tre 

vardagar. Dock förväntar sig även en stor del av respondenterna att få varorna levererade 

inom både två och fem dagar. 
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4.9.3 Leveranstid av beställningsvara 
Fråga tre i enkäten var ”Om varan du beställer är en beställningsvara (en vara som företaget 

beställer hem för din leverans), kan du då tänka dig att vänta längre?” 

 
Diagram 4.3 Leveranstid av beställningsvara 

 

Den största andelen respondenter, 124 stycken, svarade att de kunde tänka sig att vänta längre 

på sin leverans. Endast nio stycken kunde inte tänka sig att vänta längre om varan de beställer 

är en beställningsvara. De resterande tre respondenterna svarade “vet ej” på frågan. 

4.9.4 Öppet köp 
Fråga fyra i enkäten var ”Hur många dagars öppet köp (pengarna tillbaka) är det minsta du 

förväntar dig när du handlar på internet?” 
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Diagram 4.4 Öppet köp 

 

Resultatet visar att drygt hälften, 75 stycken, förväntade sig minst 15-30 dagars öppet köp. 

Även en stor del, 51 stycken, förväntade sig inte mer än 14 dagars öppet köp 

4.9.5 Bytesrätt 

I fråga fem bads respondenterna att svara på frågan ” Hur många dagars bytesrätt (byte till 

annan vara) är det minsta du förväntar dig när du handlar på internet?” 

 

Diagram 4.5 Bytesrätt 
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Drygt hälften av respondenterna, 69 stycken, förväntade sig minst 15-30 dagars bytesrätt. 

Detta är något mindre än andelen som svarade detsamma på föregående fråga angående öppet 

köp. Det var dessutom färre som svarade 0-14 dagars bytesrätt, 39 stycken, gentemot 0-14 

dagars öppet köp, som 51 stycken av respondenterna hade svarat. På svarsalternativet 31-60 

dagar hade andelen respondenter ökat. I frågan gällande bytesrätt svarade 21 stycken 31-60 

dagar till skillnad från öppet köp, där endast sex stycken svarade 31-60 dagar. 

4.9.6 Kundnöjdhet 
I fråga sex ombands respondenterna ange hur nöjd de generellt var med e-handelsföretags 

leveransservice med frågan ” Överlag, hur nöjd är du med e-handelsföretagens 

leveransservice?” 

Diagram 4.6 Kundnöjdhet 

68 respondenter svarade att de var nöjda med e-handelsföretagens leveransservice. 44 stycken 

ansåg sig vara väldigt nöjd. Av alla respondenter så var det ingen som svarade att de var 

missnöjd över leveransservicen. 
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4.9.7 Förbättringsområden 
Fråga sju var en av två öppna frågor. Frågan löd: ”Om du handlat över internet, vad tycker du 

att företagen kan göra bättre gällande leveransservice?” Svaren var spridda men visade att 

följande tre områden var viktigast i utvecklingssynpunkt: 

- Bättre kundservice och information om förseningar. Att lättare få kontakt med 

kundservice till exempel över telefon och att snabbt bli informerad om förseningar. 

- Hålla utlovad leveranstid 

- Kortare leveranstider 

Utöver dessa punkter efterfrågades mer information i form av uppföljning av kundens 

nöjdhet, obligatoriskt och bättre spårningsfunktioner såsom track and trace, sms när varan 

anlänt till utlämningsstället samt mer konkret leveranstid. Dessutom efterfrågades enklare 

och fria returer samt möjligheten till att välja utlämningsställe själv. 

4.9.8 Respondenter som aldrig e-handlat 
Fråga åtta var den sista som även den var öppen. Frågan löd: “Om du aldrig har handlat över 

internet, vad är anledningen till det?” Enkäten hade endast två respondenter som aldrig 

tidigare handlat över internet. Orsaken till att de aldrig handlat var att de ville kunna se och ta 

på varan innan de genomför köpet. 

4.10 Jämförelse mellan intervju- och enkätresultat 

4.10.1 Leveranstid och Lagertillgänglighet 
Samtliga företag arbetar med leveranstid som en viktig komponent i leveransservicen. 

Gemensamt är att samtliga företag har svårt att påverka transporttiden efter det att varan 

lämnats över till distributören. Därav att de antingen förlänger den annonserade leveranstiden 

till kund gentemot den riktiga leveranstiden för att gardera sig mot eventuella stopp eller att 

de formulerar sig med orden "skickas inom” istället för ”leveranstid”. Samtliga företag 

använder sig av PostNord som distributör vilket gör att leveranserna inte skiljer sig så stort 

dem emellan. Den främsta skillnaden är att vissa har flera olika distributörer vilket ger en 

större valfrihet för kunden. Kunden kan då välja om denne vill betala extra och få varan 

levererat snabbare. En annan skillnad gällande leveranstiden är hur stor mängd lagervaror 

företaget har. Ju större mängd lagervaror företaget har desto större chans är det att kunden får 

sin vara skickad samma dag alternativt dagen efter. Om företaget däremot har en stor mängd 

beställningsvaror så ökar risken att kunden får vänta några dagar extra. Bubbleroom, Footway 

och Apotea har endast lagervaror. Det betyder att de har 100 procent lagertillgänglighet och 
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plockar därmed bort artiklar från webbsidan om varan tagit slut, alternativt skriver vid 

artikeln att den är tillfälligt slut eller har utgått. Adlibris till exempel som har 10 miljoner 

artiklar i sitt sortiment har svårt att lagerhålla en större del. De företag som arbetar med 

beställningsvaror ser över vilka av dessa som säljer stora kvantiteter, och försöker lagerhålla 

dessa i den mån det går för att kunna leverera snabbt ut till kund. 

 

Enligt enkätundersökningen förväntar sig den största delen av kunderna en leverans inom tre 

vardagar vilket samtliga företag lever upp till förutsatt att varan är en lagervara. Om varan 

inte är en lagervara utan måste beställas så kan nästintill alla kunder, 91 procent, tänka sig att 

vänta längre, vilket är positivt för de företag som inte endast har lagervaror. Däremot vägde 

kortare leveranstider som en förbättringsmöjlighet tungt vid den öppna frågan i enkäten. 

4.10.2 Leveranspålitlighet 
PostNord har en generell statistik på samtliga företag där leveranspålitligheten ligger på 

mellan 98-99,6 procent. Då detta är generellt så säger det ingenting direkt om det enskilda 

företaget. Gemensamt för alla företag är att de inte har upplevt komplikationer med 

PostNord, de levererar i rätt tid utan problem. Är det mer omfattande störningar i leveransen 

får samtliga företag information från PostNord så att de kan meddela sina kunder. De företag 

som även använder sig av Schenker som distributör har samma förtroende även där. 

Sammanfattningsvis handlar det sällan om att företaget själv påverkar eventuell fördröjd 

leveranstid. Adlibris nämner att i vissa fall, som är den vanligaste orsaken till försening, får 

de inte inleveransen från bokförlaget då de har tänkt sig vilket leder till försening ut till kund. 

Dock är den totala andelen sena leveranser mellan 0,006 och 0,01 procent. 

Enligt enkäten anser konsumenterna att det är viktigt att företaget levererar sina varor i tid, 

ingen av respondenterna ansåg att det var oviktigt. Dessutom var detta en viktig del i 

leveransservice enligt de svar som redovisades i den öppna frågan angående 

förbättringsmöjligheter. 

4.10.3 Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerheten var något som samtliga företag inte hade något stort problem med, vilket 

även Lumsden (2012) påpekar är viktigt. Att kunna leverera rätt vara, i rätt kvalitet och 

kvantitet har fått en påfallande ökad betydelse de senaste åren. Även enkätundersökningen 

visar på att detta är ett viktigt element i leveransservicen då nästan 90 procent av 

konsumenterna anser det vara väldigt viktigt att de får en felfri leverans. 
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5 Analys 
Under detta kapitel jämförs den insamlade datan från intervjuerna samt 

enkätundersökningen med de teorier som tagits fram.  

5.1 Service management systemet  

Tjänsten, i det här fallet, som kan kopplas till service management systemet är själva tjänsten 

att de undersökta e-handelsföretagen levererar beställda varor till sina kundgrupper = 

marknadssegment.  

De undersökta företagen arbetar på olika sätt för att erbjuda sina kunder fördelar för att få 

nöjda kunder = servicekonceptet. Vissa erbjuder väldigt långt öppet köp, medan andra lovar 

den snabbaste leveranstiden. Dock kan vissa fördelar betyda mer än andra. Att en vara 

kommer fram till kunden oskadad kan ses som en fördel men är en så viktig parameter för 

kunderna att den nästan tas för givet och därmed ses som “kärnservice”. En annan fördel kan 

vara att erbjuda väldigt långt öppet köp, 180 dagar, som till exempel Footway gör. Det är en 

fördel för kunden att ha så många dagars öppet köp men det är inget som de tar för givet och 

kan därför ses som “kringservice”.  

I service management systemets tredje komponent = serviceleveranssystemet, kan främst 

“Teknologi och fysiskt stöd” kopplas till de undersökta e-handelsföretagens tjänst att leverera 

varor till sina kunder. Med den utvecklade teknologin som finns idag kunde det konstateras 

att alla de undersökta e-handelsföretagen hade integrerade system för att hålla webbsidans 

saldo uppdaterat med det verkliga saldot. En viktig parameter för att kunna nå ut med rätt 

information till kunderna om vad som finns i lager och i och med det kan beställas och 

levereras.  

Alla de undersökta e-handelsföretagen har med sin leveransservicepolicy skapat en image 

utåt mot sina kunder men även mot sin egen personal. De måste genom företagsledningen 

försöka leva upp till sina löften som skapar den image de har eller vill ha. Lever de inte upp 

till exempelvis sina löften om specifika leveranstider så kommer så småningom imagen att 

ändras och bidra till skapandet av en ny verklighet.  

De olika e-handelsföretagen har olika utarbetade servicekoncept för att skapa fördelar inom 

leveransservicen för sina kunder. Dock så är det med största sannolikhet, enligt service 
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management systemet, företagets kultur och filosofi som gör att leveransservicen kontrolleras 

och utvecklas och därmed leder till effektivitet på längre sikt.  

5.2 Konkurrensperspektivet 
Studien har visat att samtliga företag arbetar kontinuerligt med att effektivisera sin 

leveransservice för att använda den som ett konkurrensmedel. Genom att bland annat följa 

internetbaserade jämförelsesidor håller de sig uppdaterade om sin egen samt konkurrenters 

leveransserviceposition. Samtliga företag ser till att ha en hög lagertillgänglighet för att 

kunna tillfredsställa de kunder som besöker webbsidan, finns inte varan tillgänglig kan 

kunden välja att handla av konkurrenten. Tar det för lång tid för varan att levereras finns det 

också en risk att kunden väljer en annan återförsäljare, detta är alla företag medvetna om. De 

är medvetna om kravet på korta leveranser, vilket visas genom att alla företag levererar under 

kundernas förväntade leveranstid. Apotea och Adlibris konkurrerar med att erbjuda kunden 

flera leveransalternativ för att kunna tillfredsställa så många kunders behov som möjligt. Fri 

frakt är ett konkurrensmedel som Footway, Adlibris och Apotea erbjuder. Detta är enligt 

kunden relativt viktigt, dock inte lika viktigt som att företaget erbjuder fri retur om kunden 

ångrar sitt köp vilket endast Footway och Lenson erbjuder. De flesta kunderna förväntar sig 

fri retur om hen fått fel vara eller om varan ej är intakt, detta är något som samtliga företag 

erbjuder. 

 

93 procent av konsumenterna förväntade sig en ångerrätt (öppet köp) på minst 30 dagar, 

vilket fyra av de undersökta företagen, Apotea, Bubbleroom, Inkclub och Adlibris, också 

erbjuder. Footway och Lenson däremot erbjuder 180 respektive 90 dagars ångerrätt, en 

konkurrensfördel gentemot de övriga företagen sett ur konkurrensperspektiv. Inget av 

företagen erbjuder fler dagars bytesrätt utan tiden är densamma som för ångerrätt. Det var 

inte heller någon större skillnad i konsumenternas förväntningar på bytesrätt. 80 procent av 

konsumenterna förväntade sig en bytesrätt på högst 30 dagar. 

 

Track and trace var något som samtliga företag erbjöd konsumenterna på de tjänster där 

distributörerna i sig erbjuder det. Det är ett konkurrensmedel i den bemärkelsen att det 

medför ett mervärde för kunden att kunna spåra sitt paket. Däremot så är det något som 

samtliga företag erbjuder och kan i och med det inte ses som en konkurrensfördel på grund av 

att det inte är något utmärkande för något specifikt företag. 
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5.3 Den logistiska målmixen 
Enligt den logistiska målmixen kan kapitalbindning och logistikkostnader begränsa en ökad 

leveransservice. Adlibris som exempel har ingen möjlighet att lagerhålla sina 10 miljoner 

titlar för att kunna förkorta leveranstiden till kund på grund av en ökad kapitalbindning. 

Därmed hämmar kapitalbindningen både leveranstiden samt lagertillgängligheten 

(servicenivån). 

 

Detsamma gäller samtliga företag som arbetar med beställningsvaror, för att få en högre 

lagertillgänglighet samt leverera snabbt krävs det att företaget har många varor på lager, 

vilket därmed binder kapital. De företag som endast har lagervaror väljer att plocka bort de 

varor som tagit slut från webbsidan eller skriver att varan är slut, detta görs för att inte behöva 

beställa varor för att upprätthålla en lagertillgänglighet på 100 procent. 

 

Då alla företag är medvetna om att efterfrågan på snabba leveranser är hög arbetar de ständigt 

med att leverera snabbt ut till kund. Att leverera snabbt innebär att även hanteringen och 

transporterna ökar vilket i figur 3.1 är logistikkostnader. Om företagen skulle välja att inte 

lägga vikt på snabba leveranser kan företaget minska logistikkostnaderna genom att till 

exempel samlasta alternativt ha mindre frekventa utleveranser och då fylla upp transporterna 

bättre. 

5.4 Relationen mellan kostnads- och intäktsutvecklingen 
Leveransservicen är som nämnt i tidigare teoriavsnitt ett övervägande av vilken nivå man ska 

ligga i sin leveransservice. Företagen ska inte ligga för högt eller för lågt gentemot kundernas 

förväntningar för att få högsta möjliga resultatbidrag. På frågan hur företagen tror sig leva 

upp till kundernas förväntan så svarar samtliga företag att de tror att de lever upp till kundens 

förväntan. Det styrks av studiens enkätundersökning där det visar sig att 82 procent är nöjda 

eller väldigt nöjda med e-handelsföretags leveransservice, överlag. Det är ett minimum att 

kunden får sina krav tillfredsställda för att resultatbidraget inte ska bli negativt, vilket utifrån 

siffrorna ovan om konsumenters nöjdhet, kan konstateras att kunden anser sig få. Det kan 

dock diskuteras om e-handelsföretagen ligger för högt i sin leveransservicenivå eller om de 

ligger på en optimal nivå för högsta resultatbidrag. 
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6 Diskussion och slutsats 

Under detta kapitel redovisas de slutsatser som studien kommit fram till. Utöver detta 

kommer även det akademiska bidraget till forskning inom ämnet framföras, förslag till vidare 

forskning samt en kritisk granskning av det egna arbetet. 

 

Vi kan konstatera att alla företag arbetar kontinuerligt med förbättringar inom leveransservice 

för att bli mer konkurrenskraftiga och därmed vinna lojala kunder. Enligt Srinivasan et al. 

(2002) krävs det att företaget utvecklar en kundlojalitet för att kunna bevara sin plats på 

marknaden, vilket samtliga företag är medvetna om. Vissa delar av leveransservicen väger 

dock tyngre än andra. Leveranstid till exempel är hårt pressat av konsumenterna vilket gör att 

samtliga företag ständigt arbetar med en utveckling av detta. Det gör dem antingen genom att 

försöka korta leveranstiderna så mycket som möjligt eller att ge kunderna valmöjligheten till 

att välja det leveransalternativ som passar just denne. Leveranspålitlighet väger inte så tungt i 

arbetet med effektivisering då tillförligheten till leverantören är så pass hög att förbättringar 

inom detta område inte är väsentligt. Leveranssäkerheten är inte heller något som företag 

arbetar konstant med då tekniken är så pass utvecklad att felplock sällan uppstår vid packning 

av vara. Även gällande leveranssäkerheten är tillförlitligheten stor till distributören, det är 

inte ofta som leveranser blir transportskadade. 

 

Vissa delar av leverensservicen visade sig vara något som alla företag erbjöd och kan därför 

diskuteras om det verkligen är ett konkurrensmedel eller inte. Exempelvis Track and trace 

och fri retur vid reklamation. Fri retur vid reklamation förväntade sig nästan alla konsumenter 

och samtliga företag erbjöd denna tjänst, är det då ett konkurrensmedel eller snarare en tjänst 

som tas för given? 

 

Resultatet av undersökningen har visat att e-handelsföretagen lever upp till konsumenternas 

krav på leveransservice, överlag. Det styrks även av Xing et al (2010) som menar att de flesta 

konsumenterna är nöjda med leveransservicen. Det kan dock diskuteras om e-

handelsföretagen ligger för högt i sin leveransservicenivå eller om de ligger på en optimal 

nivå för högsta resultatbidrag. Vad som även framkommit i studien är att företagen levererar 

ett minimum på kundernas baskrav men levererar sedan olika högt i de olika 

leveransserviceelementen. I och med att företagen tillfredsställer kundernas förväntningar 
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gällande leveransservice leder det till lojala kunder enligt Rao et al. (2011) som menar att det 

finns ett starkt samband mellan kundlojalitet och leveransservice. 

 

Vårt resultat överensstämmer med Rabinovich & Baileys (2004) forskning att det är av högt 

värde att arbeta med leveransservice som konkurrensmedel. Studien visar att företagen kan 

arbeta för att uppnå konkurrensfördelar genom att fokusera på att effektivisera de delar i 

leveransservicen som de inte redan ligger högt inom och som konsumenterna anser som 

viktiga. Där måste e-handelsföretaget lägga sig på en nivå där elementet ses som en 

konkurrensfördel för det enskilda företaget. Då konsumenterna har olika höga krav på olika 

leveransserviceelement bör företagen fokusera på att effektivisera de leveransserviceelement 

som konsumenterna anser som viktigast eller har högst krav på. Detta för att ligga på en bra 

nivå i figur 3.2 (se sid. 23). De element som studien visar att de flesta företag redan håller en 

hög nivå inom och lever upp till konsumenternas krav inom, bör de dock inte lägga mer 

resurser på. Lägger de mer resurser på dessa element riskerar de att hamna för högt i sin 

leveransservicenivå och i och med det minska resultatbidraget. Till exempel var 

leveransserviceelementet leveranssäkerhet ett element som kunden tyckte var väldigt viktigt. 

Samtidigt som samtliga företag i studien också levererade en hög leveranssäkerhet. Inget av 

företagen arbetade särskilt mycket med att effektivisera leveranssäkerheten eftersom de redan 

låg väldigt högt i det elementet. Det i enlighet med Lumsden som menar att detta element har 

fått högre betydelse hos företag de senaste åren. 

 

Mycket tyder på att flera företag överpresterar gällande olika delar av leveransservice, 

exempelvis så levererar de varorna snabbare än vad kunden förväntar sig och erbjuder fria 

returer, vilket inte majoriteten av konsumenterna efterfrågar. Då företaget överpresterar leder 

det enligt figur 3.2 till att resultatbidraget minskar, i värsta fall blir kostnaden högre än 

intäkten. Detta blir ett dilemma då enstaka företag överpresterar på vissa delar så visar det sig 

som en konkurrensfördel och de kan då till exempel marknadsföra denna egenskap som 

någonting exceptionellt bland sina konkurrenter. Då leveransservice är ett långsiktigt arbete 

mot att öka intäkterna kan man diskutera om dessa konkurrensfördelar ändå gynnar företaget 

i det långa loppet trots att resultatbidraget blir mindre vid överprestation där de kan tolkas 

som tillfälliga. Skulle dock samtliga företag överprestera på samma område kan slutsatsen 

dras att det endast genererar höga kostnader för samtliga då det enskilda företaget ej kan öka 

sina intäkter som ett resultat av en konkurrensfördel. 
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Slutligen kan det konstateras att svenska e-handelsföretag lever upp till konsumenternas krav 

på leveransservice samt att de arbetar kontinuerligt för att fortsätta med detta. Resultatet av 

studien har bekräftat att leveransservice är ett viktigt konkurrensmedel men att det är svårt för 

e-handelsföretagen att hitta den optimala nivån att ligga på. I takt med att konsumenternas 

krav på leveransservice ökar gäller det för företagen att följa denna utveckling och ständigt 

arbeta med effektiviseringar. 

6.1 Forskningsbidrag 
Genom slutsatsen har den här studien bidragit till en ökad förståelse för vikten av e-

handelsföretags arbete med leveransservice som konkurrensmedel samt vikten av att ständigt 

arbeta för att följa med i utvecklingen av konsumenternas krav.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har vi funderat över framtiden inom leveransservice. Det vore intressant 

med vidare forskning kring om det kan finnas leveransserviceelement som inte studeras och 

analyseras av företagen idag. Finns det krav från konsumenterna som är på “uppgång” som e-

handelsföretagen idag inte är medvetna om? 

Under forskningens gång har det även väckts ett intresse hos oss om de olika branscherna 

inom e-handel. Det vore därför intressant att genomföra en likartad studie som denna men 

enbart på en bransch. Att man jämför undersöker hur företag arbetar med leveransservice som 

konkurrensmedel i en specifik bransch. Samt hur konsumenternas krav ser ut just för den 

branschen. 

Något som framkom under studiens gång var att företagen i denna studie inte kunde bidra 

med specifika siffror i vissa av leveransserviceelementen. Det skulle därför kunna vara av 

intresse att genom vidare forskning ta fram dessa siffror och genomföra en mer kvantitativ 

analys och jämförelse med konsumenternas förväntan. 

6.3 Kritisk granskning av det egna arbetet 
Det finns en risk att datan från respektive företag kan vara något vinklat då intervjuerna 

endast bestod av en persons synvinkel på leveransservice. Detta med undantag för Lenson där 

två insatta respondenter intervjuades.  

 

Då studien undersöker e-handelsföretag som inte har fysiska butiker kan jämförelsen bli 

något skev mot enkätundersökningens svar, då enkätens resultat kan skildra företag med fler 
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säljkanaler. Det på grund av att vi inte kontrollerade vilka e-handelsföretag konsumenterna 

relaterade till när de besvarade enkäten.  

 

Frågorna i konsumenternas enkät var ställda generellt och vi är därmed medvetna om att 

konsumenternas åsikter kan skilja sig beroende på om konsumenterna till exempel syftar på 

förbättringsområden hos ett väletablerat företag som IKEA eller hos mindre e-handelsföretag 

som “Larssons muttrar”. Dessa frågor är ställda för att få en indikation på attityden mot 

leveransservice inom e-handelsföretag. Studien undersöker ej heller en specifik bransch 

vilket kan bidra till att enkätundersökningens svar kan skilja sig beroende på om 

respondenterna relaterar till olika branscher. 

 

Som vi även diskuterat under metodavsnittet försämras datans kvalitet på grund av att vi inte 

vet vilka som besvarat enkätundersökningen. Dock ser vi risken för att en tioåring ska ha 

besvarat enkäten som liten. Det på grund av att enkäten delades på våra egna Facebooksidor 

och majoriteten av våra kontakter på Facebook, och då även dem som sett och svarat på 

enkäten, befinner sig i åldersspannet mellan 20-30 år.  
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Bilaga 1 Intervjumall - företag 

1. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund samt lite kort om företaget? 

2. Mäter ni Lagertillgänglighet (servicegrad) = (Antal gånger artikeln finns i lager då kunden 

efterfrågar den (procent))? I så fall hur? Och vad är i så fall era siffror? 

3. Hur lång Leveranstid = (Tid från kundorder till leverans hos kund) har ni? 

4. Mäter ni Leveranspålitlighet = (Antal gånger kundorder levereras inom utlovad tid 

(procent))? I så fall hur? Och vad är i så fall era siffror? 

5. Mäter ni Leveranssäkerhet = (Antal gånger kundorder levereras med rätt artikel i rätt 

mängd och oskadat skick (procent))? I så fall hur? Och vad är så fall era siffror? 

6. Har kunderna möjlighet att spåra sitt paket? (track and trace) 

7. Hur levererar ni kundorder? Hem, ombud, annat? 

8. Vad har ni för returpolicy? Öppet köp? Bytesrätt? Fri retur? 

9. Jobbar ni någonting med förbättringsarbete inom leveransservice? I så fall hur? 

10. Hur tror ni själva att ni lever upp till konsumenternas krav på leveransservice?  
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Bilaga 2 Enkätundersökning - konsumenter 

 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi. Vi undersöker leveransservicens betydelse
för svenska ehandelsföretag. Enkätens frågor är generella och gäller inte en enskild bransch och besvaras därmed utifrån generella åsikter.
Fråga 16 besvaras av dig som både har handlat på internet och av dig som aldrig har handlat på internet.

Dina svar är helt anonyma.

Tack för din medverkan!

Hur viktigt är det för dig att e-handelsföretaget…

Totalt oviktigt Inte särskilt viktigt Ganska viktigt Viktigt Väldigt viktigt
Erbjuder fri frakt? □ □ □ □ □
Erbjuder fri retur om du ångrar ditt köp? □ □ □ □ □
Erbjuder fri retur om du fått fel eller skadad vara? □ □ □ □ □
Erbjuder Track and trace (möjligheten att spåra ditt paket)? □ □ □ □ □
Levererar din beställning inom utlovad tid? □ □ □ □ □
Levererar rätt vara, i rätt mängd och i oskadat skick? □ □ □ □ □

Inom hur många dagar förväntar du dig att få leverans av din beställning från det att du lagt din order?

□ Samma vardag 
□ 1 vardag 
□ 2 vardagar
□ 3 vardagar
□ 4 vardagar
□ 5 vardagar
□ 6 vardagar eller fler
□ Vet ej

Om varan du beställer är en beställningvara (en vara som företaget beställer hem för din leverans), kan du då tänka dig att vänta längre?

□ Ja
□ Nej
□ Vet ej

Hur många dagars öppet köp (pengarna tillbaka) är det minsta du förväntar dig när du handlar på internet?

□ 0-14 dagar
□ 15-30 dagar
□ 31-60 dagar
□ 61-180 dagar
□ 181 dagar eller fler
□ Vet ej

Hur många dagars bytesrätt (byte till annan vara) är det minsta du förväntar dig när du handlar på internet?

□ 0-14 dagar
□ 15-30 dagar
□ 31-60 dagar
□ 61-180 dagar
□ 181 dagar eller fler
□ Vet ej

Överlag, hur nöjd är du med e-handelsföretagens leveransservice?
Missnöjd Inte särkilt nöjd Ganska nöjd Nöjd Väldigt nöjd Har aldrig handlat ver internet

Jag är… □ □ □ □ □ □

Om du har handlat över internet, vad tycker du att företagen kan göra bättre gällande levernasservice?

Svar: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Om du aldrig har handlat över internet, vad är anledningen till det?

Svar: _____________________________________________________________________________________________________________________________


