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Förord  
Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till denna studie, såväl stort som litet. Först 
och främst vill vi tacka samtliga respondenter som möjliggjort detta arbete genom att svara på 
vår enkät. Vidare vill vi tacka vår handledare Aku Valtakoski för stöd och feedback under hela 
processen. Tack även till opponenter och andra som tagit sig tiden att ge konstruktiv feedback 
på vår uppsats och uppmuntran under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka varandra för ett bra 
samarbete och tålamod.  
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Sammanfattning 
Titel: Paketbox? Yes Box! Skillnader och likheter vid kunders användning av paketbox som 
leveransalternativ vid e-handel från apoteks- respektive modebranschen 
Författare: Caroline Kempe Sjöström och Hannah Sackbrook 
Handledare: Aku Valtakoski 
 
De senaste åren har kantats av en ökad e-handel samt allt högre krav från kunder på 
leveransalternativ. Paketbox är ett leveransalternativ som ökar alltmer i popularitet men är i 
Sverige fortfarande under utveckling. Två branscher där de flesta kunder har e-handlat från är 
apoteksbranschen och modebranschen. Dessutom har dessa branscher haft en tydlig tillväxt de 
senaste åren. Tidigare forskning om paketbox dock begränsad, framför allt i Sverige. Således är 
syftet med studien att kartlägga vilka faktorer som är viktiga för kunder vid användning av 
paketbox som leveransalternativ i Sverige vid e-handel från apoteks- respektive 
modebranschen. Utifrån detta syfte konstruerades följande två forskningsfrågor: ”Vilka 
faktorer är viktiga för kunder vid användning av paketbox som leveransalternativ vid e-
handel från apoteks- respektive modebranschen?”  samt ”Vilka faktorskillnader och -likheter 
finns det för kunder vid användning av paketbox som leveransalternativ vid e-handel från 
apoteks- respektive modebranschen?”. I linje med syftet och för att skapa en generaliserbarhet 
valdes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Faktorerna som undersöktes var 
leveranstid, geografisk bekvämlighet, öppettider, miljömässig hållbarhet, användarvänlighet 
och undvikande av mänsklig interaktion. Resultaten visar att samtliga faktorer var viktiga för 
paketboxanvändare men i olika grad. Däremot fanns det faktorskillnader vid paketbox som 
leveransalternativ vid e-handel från apoteks- respektive modebranschen för två av de sex 
undersökta faktorerna. Leveranstid visade sig vara viktigare för kunder vid paketbox som 
leveransalternativ vid e-handel från apoteksbranschen. Miljömässig hållbarhet var däremot 
viktigare för kunder vid paketbox som leveransalternativ vid e-handel från modebranschen. 
Således bidrar denna studie med kunskap om vad kunder upplever som viktigt vid 
paketboxanvändning. Vidare belyser studien att det finns faktorskillnader vid e-handel via 
paketbox från apoteks- respektive modebranschen. Studiens bidrag öppnar upp för vidare 
forskning inom ämnet för branschskillnader vid paketboxanvändning och vad det kan bero på.  
 
Nyckelord: paketbox, leveranstid, geografisk bekvämlighet, öppettider, miljömässig 
hållbarhet, användarvänlighet, undvikande av mänsklig interaktion, apoteksbranschen, 
modebranschen, e-handelskund 
 



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

Abstract  
Title: Parcel locker? Yes box! Differences and similarities when customers use parcel lockers 
as delivery option when e-shopping from the pharmacy and fashion industries 
Authors: Caroline Kempe Sjöström and Hannah Sackbrook 
Supervisor: Aku Valtakoski 

 
In recent years, e-commerce as well as customer demands regarding delivery options have 
increased. The parcel locker is a delivery option that is increasing in popularity, but it is still 
under development in Sweden. Two industries where most customers have e-shopped from are 
the pharmacy- and the fashion industries. In addition, these industries have had a distinct 
growth in recent years. Previous research on parcel lockers is limited, especially in Sweden. 
Therefore, the purpose of the study is to map which factors are important when using parcel 
locker as a delivery option in Sweden when e-shopping from the pharmacy and fashion 
industries. Based on this purpose, the following two research questions were constructed: 
"What factors are important for customers' use of parcel locker as a delivery option when e-
shopping from pharmacy and fashion industries?" and "What factor differences and similarities 
for customers can be found when using parcel locker as a delivery option when e-shopping 
from pharmacy and fashion industries?". In line with this purpose and to create a 
generalizability, a quantitative method was chosen in the form of a survey. Factors examined 
were delivery time, geographical convenience, opening hours, environmental sustainability, 
ease of use and avoidance of human interaction. The results show that all factors were 
important for parcel locker users but to varying degrees. On the other hand, there were factor 
differences for two of the six factors when customers use parcel locker as a delivery option 
when e-shopping from the pharmacy and fashion industries. Delivery time proved to be more 
important for parcel locker users when e-shopping from the pharmacy industry. 
Environmental sustainability, on the other hand, proved to be more important for parcel locker 
users when e-shopping from the fashion industry. This study contributes with knowledge of 
what could be perceived as important when using parcel lockers. Furthermore, this study 
highlights that there are factor differences when e-shopping via parcel lockers from pharmacy 
and fashion industries. The study's contribution opens for further research regarding how 
customer preferences about parcel lockers differ when e-shopping from different industries.  
 
Keywords: parcel locker, delivery time, geographical convenience, opening hours, 
environmental sustainability, ease of use, avoidance of human interaction, pharmacy 
industry, fashion industry, e-commerce customer 
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1. Inledning  
I kapitel ett introduceras forskningsområdet som uppsatsen bygger på samt dess bakgrund. 
Vidare undersöks områdets relevans med fokus på kundperspektivet samt den problematik 
som identifierats av tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras uppsatsen syfte och 
forskningsfrågor. 
 

1.1 Bakgrund 

Under pandemin har e-handeln slagit alla rekord, ”Det här är den mest extrema utvecklingen 
jag någonsin varit med om. Och då har jag följt e-handeln sedan 1995” säger e-
handelsexperten Arne Andersson (2021). Tillväxten av B2C e-handelsmarknaden har ökat 
mängden transporter och leveranser till kund (Lemke et al., 2016). PostNord uppskattar att e-
handeln stod för 18% av den globala detaljhandelsförsäljningen år 2020 vilket innebär en 
tillväxt på 28% jämfört med föregående år (2021b). Mer onlinetrafik och en övergång till mobil 
shopping i kombination med enkla och bekväma leveranser har bland annat stimulerat denna 
exceptionella tillväxt (RetailX, 2020). Covid-19 utbrottet har stärkt denna globala trend 
ytterligare eftersom nya kunder och återförsäljare har anammat e-handeln till följd av 
hälsorelaterade överväganden (OECD, 2020; IPC, 2021). I Sverige uppgick e-handelns tillväxt 
år 2021 till 20% och e-handeln som andel av total handel samma år steg till 16 % jämfört med 
år föregående års siffror på 14% (PostNord, 2021a). Sverige är också det land i Europa som har 
störst andel av befolkningen som e-handlar (PostNord, 2021b). Det finns en tydlig trend i 
Sverige som visar på att e-handeln har ökat som mest i samband med virusvågorna då 
restriktionerna har skärpts (PostNord, 2020). Tydligast uppgångar i e-handel visade sig i 
pandemins inledande skede i mars 2020 men även under pandemins andra våg i slutet av år 
2020 (PostNord, 2020). Befintliga användare av e-handeln har ökat sin e-handel och dessutom 
breddat konsumtionen till fler produktkategorier men tydligt är också att de äldre tillhör den 
grupp som har tillkommit på e-handels marknaden (PostNord, 2020).  
 
Till följd av denna ökning i e-handeln har efterfrågan på last mile leveranser ökat (Yuen et al., 
2019). Last mile definieras som den sista sträckan av en paketleverans från företag till kund, 
som tar emot paketet hemma eller hämtar ut paketet från ett utlämningsställe eller en 
paketbox (Yuen et al., 2019). Den växande efterfrågan på e-handel innebär en ökad komplexitet 
i leveransprocessen på grund av fragmenteringen av paketförsändelser under last mile (Mitrea 
et al., 2020). Den sista delen av leveransen, last mile, är den mest komplicerade delen av 
logistikkedjan och står för cirka 30% av de totala transportkostnaderna, ibland uppemot 50% 
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av de totala transportkostnaderna (Xiao et al., 2018). Således strävar företag efter att hitta 
alternativ till den traditionella hemleveransen som kan hantera den digitaliserade och snabbt 
föränderliga affärsmiljön, som inte bara kännetecknas av växande volymer av levererade och 
returnerade paket, utan också av kunders ökade förväntningar och hårdare konkurrens på 
marknaden. Kunderna kräver en högre servicekvalitet som speglas i ökade krav såsom tillgång 
till personlig service, flexibla alternativ för tid och plats vid leverans och retur samt flexibla 
köpevillkor (Vakulenko et al., 2019). Forskning visar att last-mile leveransen formar kundens 
slutliga intryck av köpet och att kunden sällan särskiljer de olika aktörerna involverade i köpet 
(Vakulenko et al., 2019; Esper et al., 2003), vilket i sin tur visar hur viktigt det är för företaget 
som säljer produkten att anlita en tredjepartlogistiker som uppfyller kundernas krav. En av de 
mest populära lösningarna för att hantera ovanstående utmaningar är paketboxen (Mitrea et 
al., 2020). 
 
Enligt PostNords E-barometer är det absolut viktigaste för kunderna vid leverans från e-handel 
att få välja leveransalternativ (PostNord, 2021a). I samband med den ökade e-handeln har 
intresset för valet av paketbox som leveransalternativ ökat, således har det blivit ett 
komplement till hemleverans och uthämtning via ombud (Lemke et al., 2016; PostNord, 2022). 
Paketbox är en självhämtningstjänst vilken lagrar paket som kunden sedan kan hämta ut 
genom att antingen använda en kod som skickas via avisering eller genom att identifiera sig 
med mobilt Bank-ID (Budbee, 2021; PostNord, 2022). Leveransalternativet utmärks av att vara 
obemannat (Mitrea et al., 2020), se figur 1 nedan. Själva boxen kan finnas placerad såväl 
inomhus som utomhus beroende på leverantör (PostNord, 2022; Budbee, 2021; DHL, 2022; 
Instabox, 2022). Paketbox som leveransalternativ gör det möjligt för företag att minska 
transporten (i antal km) vilket är positivt ur ett hållbarhets- och kostnadsperspektiv för 
företaget (Lemke et al., 2016; Yuen et al., 2019). Från kundens perspektiv möjliggör paketbox 
bland annat en ökad tillgänglighet, en ökad flexibilitet och en kort leveranstid vid e-handel 
(Chen et al., 2018), vilket är några av de kvalitéer som e-handelskunder i Sverige önskar 
(PostNord, 2020). I Norden skiljer sig användningen av paketboxar åt, medan 
leveransalternativets popularitet ökar i Finland och Danmark så är möjligheten att få sin 
leverans levererad till en paketbox inte lika populär i Sverige och Norge, vilket sannolikt beror 
på att utbudet av paketboxar inte är lika stort i de två̊ sistnämnda länderna (PostNord, 2019). 
År 2019 föredrog hela 52% att få en e-handelsvara levererad via paketbox i Finland och i 
Danmark motsvarande denna siffra 37% (PostNord, 2019). Samma år i Sverige föredrog endast 
19% paketbox som leveransalternativ och i Norge var det endast 16% som föredrog detta 
leveransalternativ (PostNord, 2019).  
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Figur 1: Modifierad illustration av leveransalternativ. Källa: Moroza & Polkowskib (2016), s. 382 

 
Trots att användningen är förhållandevis låg i Sverige så ökar nu kundernas efterfrågan på 
paketboxar (Vakulenko et al., 2018) och det finns idag flera olika företag som erbjuder 
paketbox som leveransalternativ, till exempel DHL, Instabox, PostNord och Budbee (Budbee, 
2021; DHL, 2022; Instabox, 2022; PostNord, 2022). PostNord satsar på ett utbud av 
åtminstone 12 500 paketboxar inom Norden innan slutet av 2022 (Logistik, 2022). Cirka 3000 
av dessa paketboxar byggs i samarbete med Aimo Park och avsikten är att placera 
paketboxarna på parkeringsytor, nära bostäder och arbetsplatser (Logistik, 2022). Svensk 
Digital Handels VD Per Ljungberg säger följande ”Det är inte långsiktigt hållbart för 
konsumenter att varje aktör har egna paketboxar i den miljön. Det vore nästan som om alla 
villaägare skulle behöva ha en postlåda för respektive leverantör av brev och paket” (Ljungberg, 
2021). Därför görs miljardsatsningar på att tillgängliggöra 50 000 transportörsoberoende 
paketboxar till år 2026 (Logistik, 2021). International Post Corporation nämner dock att det 
finns både finansiella och logistiska utmaningar med transportörsoberoende paketboxar (IPC, 
2021). 
 

1.2 Problemformulering 

Enligt Vakulenko et al. (2018) är tidigare vetenskaplig forskning om paketbox sparsam. Även 
om paketbox som leveransalternativ ökar i popularitet i Sverige så är utbudet och 
användningen fortfarande begränsad. Till följd av detta är paketboxar fortfarande i ett 
implementeringsstadie på den svenska marknaden vilket gör det intressant att undersöka 
kundbeteende vid användning av paketbox (Vakulenko et al., 2019). Detta är också av intresse 
då tidigare forskning visar på att det finns en kunskapslucka med avseende på 
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kundperspektivet vid last mile leveranser (Vakulenko et al., 2019; Chen et al., 2018). 
Framförallt finns det brist på studier i Sverige som undersöker egenskaper som är viktiga för 
kunder vid användning av paketbox vid e-handel (Vakulenko et al., 2018). Vidare är kunskapen 
om paketbox begränsad med avseende på vikten av olika faktorer vid kunders användning av 
paketbox vid e-handel från olika branscher. Forskning visar att det finns en avsaknad av hur 
kundpreferenser relaterade till leveransattribut vid e-handel beror på kontextuella faktorer 
som till exempel produktegenskaper (Dias et al., 2022), vilket gör att det finns ett intresse i att 
undersöka paketboxanvändning vid e-handel från två olika branscher. Samtliga av ovanstående 
kunskapsluckor avser denna studie att tillföra mer kunskap till.  
 
Två specifika branscher som är intressanta att undersöka närmre med avseende på e-handel 
via paketbox i Sverige är apoteksbranschen och modebranschen. Apoteksbranschens e-handel 
har vuxit mycket de senaste åren och mellan år 2017 och 2021 ökade apotekens e-handel med 
hela 300% (Sveriges Apoteksförening, 2021). Bara under år 2020 hade branschen en e-
handelstillväxt på 59% (PostNord, 2020) och år 2021 var motsvarande siffror 19% (PostNord, 
2021a), se figur 2 nedan. Enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2020) tyder 
utvecklingen på att e-handelns tillväxt står för hela apoteksbranschens tillväxt. Även 
modebranschens (kläder och skor) e-handel ökar (Swedish Fashion Council, 2022). År 2020 
hade modebranschen en e-handelstillväxt på 16% (PostNord, 2020) och året därpå 17% 
(PostNord, 2021a), vilket visar på en ökning (se figur 2). Generellt ökade e-handeln under år 
2020 till följd av pandemin vilket inte är ett undantag för apoteks- och modebranschen 
(PostNord, 2020). Apoteksbranschens e-handel ökade till följd av de sociala restriktionerna 
och många äldre började handla apoteksvaror digitalt (Sveriges Apoteksförening, 2021; 
PostNord, 2020). Dessutom fick branschen en ökad efterfrågan på produkter såsom handsprit 
och munskydd (Sveriges Apoteksförening, 2021; PostNord, 2020). För modebranschen 
resulterade de minskade sociala interaktionerna i samhället i att intresset minskades för 
modebranschens produkter (Swedish Fashion Council, 2022). Modebranschen blev en av de 
hårdast drabbade branscherna i detaljhandeln under pandemin (Swedish Fashion Council, 
2022).  
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Figur 2: Illustration över tillväxten för e-handeln inom apoteks- respektive modebranschen. Källa: 

(PostNord, 2020; PostNord, 2021a)  

 
Under år 2020 hade 29% av e-handelskunderna handlat apoteksvaror online och 39% hade 
handlat från modebranschen (kläder och skor) (PostNord, 2020), se figur 3 nedan. År 2021 låg 
andelen av e-handelskunderna som handlat från apoteksbranschen kvar på samma nivå men 
för modebranschen hade det ökat till 41% (PostNord, 2021b) se figur 3 nedan. Enligt E-
barometern av PostNord (2021b) delade modebranschen (kläder och skor) förstaplats med 
skönhet och hälsa (där apotekshandeln är inkluderad) på frågan om var e-handelskunder e-
handlat senaste månaden. Produktkategorierna apotek samt kläder och skor var dessutom de 
två kategorier som flest e-handlare i Sverige gjort inköp ifrån under det senaste året enligt 
PostNords rapport för e-handeln i Europa (PostNord, 2021b). Vidare visar SCB:s undersökning 
att de tre kategorier av varor och tjänster som högst andel i åldersgruppen 16-85 år hade 
beställt ifrån under första kvartalet år 2021 är kläder, läkemedel samt kosmetik-, skönhets- 
eller hälsoprodukter (SCB, 2021). Detta argumenterar för att apoteks- och modebranschen är 
två branscher som majoriteten har e-handlat från. För att i denna studie fånga så många 
paketboxanvändare som möjligt anses därför dessa branscher relevanta att jämföra.  
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Figur 3: Illustration över andelen e-handelskunder som har handlat från apoteks- respektive 

modebranschen. Källa: (PostNord, 2020; PostNord, 2021a)   

 
Apoteksbranschen kan förenklat delas upp i två delar, öppenvårdsmarknaden och 
slutenvårdsmarknaden (Sveriges Apoteksförening, 2021). Öppenvårdsmarknaden består av 
apotek som kunder kan besöka fysiskt men också distans- och internetapotek (Sveriges 
Apoteksförening, 2021). Slutenvårdsmarknaden däremot utgörs bland annat av apotek som 
försörjer slutenvården (Sveriges Apoteksförening, 2021). Totalt finns det enligt Sveriges 
Apoteksförening (2021) fem rikstäckande apotekskedjor, tre renodlade e-handelsapotek (men 
totalt nio distans- eller internetapotek inom öppenvården) och ca 40 enskilt drivna apotek i 
Sverige. Öppenvårdsmarknaden som denna studie avser att undersöka delas upp i tre 
kategorier: föreskrivna läkemedel, egenvårdsläkemedel samt handelsvaror och tjänster, se figur 
4 nedan (Sveriges Apoteksförening, 2021; PostNord, 2020). Sortimentet inom e-apotek har 
dock successivt breddats och vissa e-apotek har tagit försäljning även från andra branscher 
såsom hälsokost, dagligvaruhandel och även viss elektronik (läkemedelsförmånsverket, 2020). 
Därför avser apoteksbranschen i denna studie samtliga produkter som idag kan beställas från 
ett e-apotek, det vill säga läkemedel, kosmetika, hälsa- och livsstilsprodukter, kosttillskott, 
hudvårdsprodukter, hygienartiklar, vårdhjälpmedel & tester etcetera. Modebranschen å andra 
sidan benämns ofta i tidigare rapporter som kläder och skor (PostNord, 2020; PostNord, 
2021a; Swedish Fashion Council, 2022). I denna studie avser modebranschen därför samtliga 
produkter som idag kan e-handlas från modeföretag, dvs. främst kläder och skor men också 
andra produkter såsom hudvårds- och skönhetsprodukter, vilket illustreras i figur 4. Därför är 
detta två branscher vars produktkategorier skiljer sig åt trots att vissa överlappningar finns. 
Utifrån de nämnda produktkategorierna vilka illustreras i figur 4 kan det generellt konstateras 
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att apoteksbranschens produkter är sådant som kunder behöver medan modebranschens 
produkter generellt är sådant som kunder vill ha. Med grund i denna skillnad i produktkaraktär 
finns det således ytterligare ett argument till varför det är intressant att undersöka likheter och 
skillnader vid paketboxanvändning i samband med e-handel från dessa två branscher.  

 
Figur 4: Illustration över apoteks- respektive modebranschens kategorier  

 
Studier visar att e-handeln både globalt och i Sverige kommer att öka framöver (Lemke et al., 
2016; PostNord, 2021b). Detta ökar behovet av effektiva distributionslösningar och enligt Last 
Mile Experts (2021) och Deutsch och Golany (2018) är paketbox en nödvändig sådan. 
Postnords undersökning ”E-handeln i Europa” visar att Sverige har populationen med högst 
andel e-handlare i Europa (PostNord, 2021b) samtidigt som forskning visar att Sverige har en 
låg penetration av paketboxanvändning (Vakulenko et al., 2019). Utifrån befintlig forskning 
kan en kunskapslucka med avseende på svenskars användning av paketbox vid e-handel från 
apoteks- respektive modebranschen identifieras. Vakulenko et al. (2019) understryker vikten 
av att fler kvantitativa studier utförs för att fylla nuvarande kunskapsluckor om 
paketboxanvändning i Sverige med generaliserbara resultat. Således är det av intresse att 
kartlägga kunders användning av paketbox som leveransalternativ i Sverige vid e-handel med 
en kvantitativ metod vilket denna studie avser att göra.  
 
Vidare visar litteraturgenomgången att det inte verkar finnas studier som undersöker likheter 
och skillnader vid paketbox som leveransalternativ mellan olika branscher. För en vidare 
implementering av leveransalternativet i Sverige skulle en sådan undersökning vara av intresse 
för att djupare förstå kundernas perspektiv. Detta är av intresse för att kunna utföra 
förbättringar i syfte att optimera paketboxanvändning. Dessutom skulle sådan kunskap vara av 
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intresse för forskare inom ämnet då det i dagsläget saknas kunskap samt för att kunna bygga 
vidare på forskningen i framtiden. Apoteksbranschen och modebranschen är som ovan 
motiverat två branscher av intresse för den svenska e-handeln. Dessutom är det två branscher 
som många e-handlat ifrån, vilket är till fördel för en kvantitativ studie eftersom det bidrar till 
ett högre antal respondenter och således även en högre generaliserbarhet (Creswell & Creswell, 
2018). Genom att undersöka och jämföra dessa två branscher skulle sannolikt en stor del av 
svenska e-handlare fångas upp. Utifrån ovanstående resonemang har studiens syfte och två 
forskningsfrågor skapats.  
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor   

Syftet med studien är att kartlägga vilka faktorer som är viktiga för kunder vid användning av 
paketbox som leveransalternativ i Sverige vid e-handel från apoteks- respektive 
modebranschen. 

- Vilka faktorer är viktiga för kunder vid användning av paketbox som 
leveransalternativ vid e-handel från apoteks- respektive modebranschen? 

- Vilka faktorskillnader och -likheter finns det för kunder vid användning av paketbox 
som leveransalternativ vid e-handel från apoteks- respektive modebranschen? 
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och teori i syfte att skapa en teoretisk referensram 
som ligger till grund för studiens hypoteser som presenteras därefter. Den teoretiska 
referensramen kommer i kombination med empirin och analysen användas till att besvara 
studiens forskningsfrågor och därmed fylla de identifierade kunskapsluckorna.    
 

2.1 Paketbox som självbetjäningsteknik 

Självbetjäningsteknik är en teknologi som gör det möjligt för kunder att producera en tjänst 
utan direkt servicemedarbetarmedverkan (Meuter et al., 2000). Forskare menar att 
interaktioner på den traditionella fysiska marknadsplatsen ersätts av interaktioner genom 
transaktioner i e-handeln (Rayport & Sviokla, 1994). Självbetjäningsteknik är ett exempel på en 
sådan marknadstransaktion inom e-handel där ingen fysisk kontakt krävs mellan köpare och 
säljare (Meuter et al., 2000). För att självbetjäningstekniker ska användas krävs dock att 
kunden ser en fördel med användningen samt känner sig bekväm med dess teknologi (Meuter 
et al., 2003). Kunder kan till exempel känna teknisk ångest vilket handlar om hur de känner för 
att använda teknologi med avseende på både förmåga men också villighet att använda den 
(Meuter et al., 2003). Paketbox är en form av självbetjäningsteknik som används för autonom 
hämtning och retur av paket vid e-handel (Vakulenko et al., 2019). Denna självbetjäningsteknik 
finns illustrerad nedan i figur 5. Till följd av den ökade e-handeln samt förändrad 
kundefterfrågan på leveranstjänster sprids tjänsten nu över hela världen (Vakulenko et al., 
2019).  
 

 
Figur 5: Illustration av en paketbox  

 
Tidigare forskning har bland annat undersökt paketboxens användning i Polen, Kina, Thailand, 
Italien och Sverige (Lemke et al., 2016; Chen et al., 2018; Tsai & Tiwasing, 2021; Mitrea et al., 
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2020; Vakulenko et al., 2018). Chen et al. (2018), Yuen et al. (2019) och Zhou et al. (2020) 
undersöker med hjälp av kvantitativ forskningsmetod vilka individuella-, sociala-, 
psykologiska- och situationsfaktorer som påverkar kundens intention att använda paketbox. 
Resultaten från Chen et al. (2018) visar att geografisk bekvämlighet och behovet av mänsklig 
interaktion påverkar användningen av paketbox positivt. Att behovet av mänsklig interaktion 
inte påverkar användningen av paketbox negativt förklaras enligt studien av att alternativet 
traditionell hemleverans inte innebär en större mängd mänsklig interaktion och att paketbox 
därför inte påverkar kundens avsikt att använda paketbox negativt trots det sociala behovet av 
mänsklig interaktion (Chen et al., 2018). Vidare visar resultaten att individuella faktorer såsom 
optimism avseende ny teknologi och innovativitet påverkar kundens avsikt att utnyttja 
paketbox positivt (Chen et al., 2018). Detta stämmer överens med tidigare forskning som visar 
att innovativa och optimistiska människor är mer benägna att ta till sig ny teknik och anamma 
självbetjäningsteknik (Parasuraman, 2000; Lu et al., 2011). Framför allt inkluderar detta den 
yngre generationen som är alltmer bekanta med elektronisk utrustning och entusiastiska när 
det gäller att ta till sig ny teknik jämfört med den äldre generationen (Susanto et al., 2022). 
 
Även forskningen av Yuen et al. (2019) bekräftar att bekvämlighet, med avseende på geografisk 
bekvämlighet, öppettider och användarvänlighet, påverkar det upplevda värdet av tjänsten 
paketbox positivt vilket i sin tur påverkar intentionen att använda paketbox positivt. Utöver 
bekvämlighet så är integritetssäkerhet och pålitlighet två ytterligare faktorer som påverkar 
användningen av paketbox positivt (Yuen et al., 2019). Den tredje av ovan nämnda kvantitativa 
studier undersöker hur psykologiska faktorer såsom förväntad prestation (i vilken grad e-
handelskunder anser att paketboxen kan hjälpa dem att skicka eller ta emot ett paket på ett 
säkert och snabbt sätt), användarvänligheten, social påverkan (till vilken grad ens omgivning 
använder och rekommenderar paketbox) och upplevd risk påverkar kundens intention att 
använda paketbox (Zhou et al., 2020). Resultatet visade att samtliga faktorer förutom den 
upplevda risken, som leder till minskad kundnöjdhet, påverkar användningen av paketbox 
positivt (Zhou et al., 2020). Därav kan det konstateras att det finns användare som tycker att 
integritetssäkerheten är en anledning till att använda paketbox men att det också finns 
användare som upplever att det finns risker med paketbox som påverkar användningen 
negativt (Yuen et al., 2019; Zhou et al., 2020). 
 
Mitrea et al. (2020) är inne på ett liknande spår då de undersöker socioekonomiska och 
beteendemässiga faktorer som påverkar kunders beslut att använda paketbox som ett 
leveransalternativ i Italien. I studien undersöks om det finns likheter och skillnader mellan 
användare och icke-användare av paketbox och resultaten visar att priset för leveranstjänsten, 
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möjligheten att plocka upp paketet när man vill och anonymiteten vid upphämtningen av 
paketet är avgörande faktorer för båda grupperna vid valet av leveranstjänst (Mitrea et al., 
2020). Endast resultaten för två faktorer verkar skilja sig åt mellan grupperna, dessa är; viljan 
att bära hem paketet och hållbarhetsaspekten av leveranstjänsten (Mitrea et al., 2020). De som 
inte vill använda paketboxen är mer bekymrade över att bära paketet på egen hand jämfört 
med de som använder paketboxen regelbundet. Vidare är de som använder paketbox mer 
benägna än icke-användare att ta hänsyn till hållbarhetsaspekten vid användning av 
leveranstjänsten (Mitrea et al., 2020). Det bekräftas vidare av Lemke et al. (2016) vars resultat 
visar att användarna av paketboxstjänster uppvisar en miljövänlig attityd genom att hämta upp 
sina paket på väg till eller hem från arbetet eller skolan. Utifrån undersökta demografiska 
variabler konstaterar Mitrea et al. (2020) att kön inte påverkar avsikten att använda 
paketboxen och detta stämmer också överens med tidigare forskning (Lemke et al., 2016; Yuen 
et al., 2018). Å andra sidan så är en signifikant variabel ”äldre än 66 år” som i sin tur är 
negativt korrelerad med avsikten att använda paketbox som leveransalternativ. Det innebär att 
den äldre gruppen av respondenter är mindre benägna att använda paketbox som 
leveransalternativ jämfört med referensgruppen på 18 – 30 år. Dessa resultat förklaras av att 
äldre människor i allmänhet är mindre mottagliga för att prova ny teknik (Mitrea et al., 2020), 
vilket stämmer överens med resultaten i tidigare forskning som visar att paketbox föredras av 
yngre människor (Lachapelle et al., 2018; Lemke et al., 2016). En annan studie i Italien 
undersökte därför specifikt yngre kunders preferenser vid användning av paketbox som 
leveransalternativ vid e-handel (Iannaccone et al., 2021). Studien visade att närheten till 
paketbox och tidstillgängligheten var avgörande faktorer för valet av paketbox som 
leveransalternativ (Iannaccone et al., 2021). Enligt Morganti et al., (2014) är däremot den 
geografiska fördelningen av paketboxar i världen ojämn. Detta tycks fortfarande vara fallet då 
Innaccone et al., (2021), beskriver att Tyskland, Spanien, Polen och Finland har ett utbrett 
nätverk av paketboxar, medan till exempel Storbritannien, Italien och Nederländerna har ett 
medelstort eller litet nätverk av paketboxar. 
 
En av få studier som är utförda i Sverige undersöker kundvärde i relation till användningen av 
paketbox som leveransalternativ (Vakulenko et al., 2018). Resultaten klassificerades utifrån 
fyra olika perspektiv som anses bidra till kundvärde: funktionella, emotionella, sociala och 
ekonomiska (Vakulenko et al., 2018). Paketboxens plats, huruvida den fanns nära bostaden 
eller arbetsplatsen, var en av de funktionella faktorer som värdesattes högt av deltagarna i 
undersökningen. Några andra funktionella faktorer som bidrog till kundvärde var paketboxens 
öppettider samt användarvänligheten (Vakulenko et al., 2018), vilket även bekräftas av Lemke 
et al (2016) som nämner kunders preferens av att vara oberoende av tillgängliga tidsluckor vid 
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pakethämtning. Ur ett socialt perspektiv undersöktes hur den låga nivån av mänsklig 
interaktion vid användning av paketbox påverkade kunderna. Det är intressant att studera då 
mänsklig interaktion spelar en väsentlig roll som serviceelement för kunden och även påverkar 
viljan att testa ny teknik (Meuter et al., 2005). Resultaten visade inte på några entydiga 
resultat, medan vissa uppskattade att paketbox inte innebär någon mänsklig kontakt så 
saknade andra den mänskliga kontakten (Vakulenko et al., 2018). Utifrån ett finansiellt 
perspektiv så visade resultaten att kunder var priskänsliga vid valet av leveransalternativ 
(Vakulenko et al., 2018).  
 
Vilka leveransattribut vid användning av paketbox som är viktiga kan skilja sig åt med 
avseende på flera olika indikatorer till exempel kunders egenskaper eller situationsfaktorer 
(Yuen et al., 2018). I tidigare forskning om paketboxanvändning har demografiska faktorer 
såsom ålder, kön och utbildningsnivå använts som kontrollvariabler (Chen et al., 2018; Yuen et 
al., 2019). Ålder, kön och utbildningsnivå påverkar kunders användning av 
självbetjäningsteknik, vilket inkluderar paketbox (Porter & Donthu, 2006; Meuter et al., 2003). 
Vidare påverkar avståndet till paketboxen intentionen att använda tjänsten (Iannaccone et al., 
2021; Chen et al., 2018). När kundens avstånd till paketboxen minskar så ökar även 
användningen av paketboxen (Iannaccone et al., 2021). 
 

Tabell 1: Tidigare forskning om studiens utvalda faktorer 

 
 
Utifrån sammanfattningen av tidigare forskning kan det konstateras att det finns flera olika 
faktorer som påverkar användningen av paketbox som leveransalternativ men i synnerhet 
geografisk bekvämlighet, öppettider, miljömässig hållbarhet, användarvänlighet och 
mängden mänsklig interaktion, se tabell 1 ovan. Därför är det även intressant att undersöka 
dessa faktorer i denna studie för att fördjupa kunskapen om svenska e-handlares preferenser 
samt om dessa skiljer sig åt med avseende på apoteks- och modebranschen. För att undersöka 
om det finns underliggande förklaringar kring användarnas preferenser för ovanstående 
faktorer kommer följande kontrollvariabler användas: ålder, kön, utbildningsnivå samt 
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närmsta avstånd till paketbox. Utifrån tidigare forskning och därutav valda faktorer samt 
kontrollvariabler har en modell skapats, se figur 6 nedan. 

 
Figur 6: Illustration över studiens valda faktorer samt kontrollvariabler 

 

2.2 Skillnader i produkters karaktär 

Tidigare forskning visar att kundbeteende skiljer sig åt beroende på produktens karaktär. Detta 
avsnitt syftar därför till att förklara de produktskillnaderna som finns inom apoteks- och 
modebranschen utifrån vald teori.  
 

2.2.1 Hedoniska och utilitaristiska produkter 

Distinktionen mellan att vilja ha och att behöva en produkt är förenlig med teorin om 
hedoniska och utilitaristiska produkter där produkter med högt hedoniskt värde ofta är något 
en person vill ha medan produkter med ett högt utilitaristiskt värde snarare är något som en 
person behöver (Dhar & Wertenbroch, 2000). Hedoniska varor är ofta förknippade med nöje 
och upplevelsemässig njutning medan utilitaristiska varor ofta är mer av praktisk och 
funktionell karaktär (Lu et al., 2016; Dhar & Wertenbroch, 2000). Forskning visar också att 
utilitarisk konsumtion domineras av kognitiv informationsbehandling medan hedonisk 
konsumtion domineras av affektiv informationsbehandling (Klein & Melnyk, 2016), vilket kan 
förklara varför kunder generellt är mer benägna att impulsköpa produkter av hedonisk 
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karaktär jämfört med produkter av utilitaristisk karaktär (Ramanathan & Menon, 2006). Det 
är också viktigt att poängtera att produkter vanligtvis har utilitaristiska såväl som hedoniska 
attribut men att de flesta produkter definieras som primärt utilitaristiska eller hedoniska 
utifrån kundens perspektiv (Batra & Ahtola, 1991; Dhar & Wertenbroch, 2000). 
 
Produkter från apoteksbranschen, framför allt föreskrivna läkemedel och egenvårdsläkemedel 
kan anses vara av praktisk och funktionell karaktär och är därmed generellt produkter av 
utilitaristisk karaktär, dvs. en produkt som kunden snarare behöver än vill ha. Inom kategorin 
handelsvaror och tjänster, som tillhör apoteksbranschen, är det däremot svårare att 
kategorisera produkternas karaktär till följd av det breda sortimentet. Köp av produkter inom 
modebranschen styrs däremot snarare av känslor än rationalitet (Koch et al., 2020). Det kan 
därför antas att produkter från modebranschen generellt är produkter som kunden vill ha 
snarare än behöver, och skulle därför primärt ses som en hedonisk produkt. Däremot är 
befintlig forskning inom hedonisk och utilitaristisk teori kopplat till branscher begränsad, 
speciellt för apoteksbranschen men även för modebranschen. I resterande del av studien 
hänvisas därför till ovan resonemang. 
 
Tidigare forskning visar att kundbeteende skiljer sig åt beroende på om produkten är av 
hedonisk eller utilitaristisk karaktär (Dhar & Wertenbroch, 2000; Klein & Melnyk, 2016; Lu et 
al., 2016) vilket gör det intressant att undersöka denna aspekt även i denna studie då 
apoteksbranschens produkter generellt är mer av utilitaristisk karaktär medan 
modebranschens produkter generellt är mer av hedonisk karaktär.  
 

2.2.2 Låg- och högengagemangsprodukter 

För att visa på fler dimensioner inom produkters karaktär används även teori om låg- och 
högengagemangsprodukter. Begreppen låg- och högengagemangsprodukter (från engelskans 
low involvement och high involvement products) har haft stor inverkan på forskning om 
kundbeteende (Beatty et al., 1988). Om en produkt klassificeras som en låg- eller 
högengagemangsprodukt beror på graden av en individs interaktion med produkten och 
köpsituationen (Beatty et al., 1988). Produkter kan klassificeras antingen som låg- eller 
högengagemangsprodukter (Beatty et al., 1988), och även om graden av produktengagemang 
kan skilja sig åt mellan individer så bestäms det till stor del av produktkategorin (Gu & Tayi, 
2016; Kassarjian, 1981). Lågengagemangsprodukter köps med lite eftertanke eftersom de 
tenderar till att vara identiska, mindre riskfyllda och har en mindre inverkan på ens livsstil 
jämfört med högengagemangsprodukter som kräver mer eftertanke då de är unika, mer 
riskfyllda och värdeuttryckande (Oly Ndubisi & Tung Moi, 2006; Kotler et al., 2021).  
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Köp av apoteksvaror görs generellt på rutin och kräver oftast inte särskilt mycket 
informationssökning, framför allt om produkten har köpts tidigare (Ting et al., 2019). Detta 
beror delvis på att det inte finns ett behov av att byta läkemedel om produkten fungerar (Ting 
et al., 2019), tillskillnad från modebranschen där det finns ett behov av att följa trender. Att 
beslutsprocessen vid köp av produkter från apoteksbranschen generellt inte är så omfattande 
(Ting et al., 2019) skulle kunna indikera att dessa produkter kan kategoriseras som 
lågengagemangsprodukter. Tidigare forskning visar däremot att läkemedel, till exempel Ipren, 
kan kategoriseras både som en låg- och högengagemangsprodukt beroende på kundens behov  
(Sansgiry et al., 2001). Om kunden är i behov av att konsumera läkemedlet snarast så är de 
oftast mer engagerade i köpprocessen jämfört med om kunden köper läkemedel på rutin för då 
ses produkten snarare som en lågengagemangsprodukt (Sansgiry et al., 2001). Vid köp av 
receptfria läkemedel är yngre personer mindre engagerade i köpprocessen jämfört med äldre 
personer som är mer benägna att jämföra alternativ och att läsa innehållsförteckningar 
(Sansgiry & Cady, 1996). Yngre kunder är därmed rimligtvis mer benägna än äldre kunder att 
klassificera receptfria läkemedel som lågengagemangsprodukter. 
 
Resultat från tidigare forskning har visat att kläder är en högengagemangsprodukt då det är en 
produkt som gör kunder engagerade (Solomon, 1986; Kim, 2005; Seo, 2005; O'Cass, 2004). 
Anledningen till att klädesplagg, som tillhör modebranschen, ses som 
högengagemangsprodukter är för att de ofta har ett symboliskt värde och ger kunden en 
psykologisk tillfredsställelse vilket gör dem involverade i köpprocessen (Solomon, 
1986). Kläder är också kända för att spegla kundens sociala liv, ambitioner och status (Kaiser, 
1997). Trots att kläder generellt ses som högengagemangsprodukter så anses vissa kläder, till 
exempel basplagg, vara lågengagemangsprodukter (Solomon, 1986). 
 

2.2.3 Apoteks- respektive modebranschens produktkaraktär 

Utifrån ovan kan det konstateras att produkter från apoteksbranschen generellt kan 
klassificeras som lågengagemangsprodukter och att produkter från modebranschen generellt 
kan klassificeras som högengagemangsprodukter. Högengagemangsprodukter har fler 
hedoniska attribut jämfört med lågengagemangsprodukter och lågengagemansprodukter har 
fler utilitaristiska attribut (Moore, 2014). Bartels och Reinders (2010) menar vidare att 
hållbara lågengagemangsprodukter saknar hedoniska attribut helt och hållet. Utifrån 
ovanstående resonemang har figur 7 nedan illustrerats. Detta resonemang utgör en teoretisk 
grund i resterande del av studien, med förbehåll för att det är en generalisering för 
branschernas produktomfattning.  
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Figur 7: Illustration över antagandet av apoteks- respektive modebranschens produktkaraktär  

 

2.3 Faktorer och hypoteser 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning om var och en av de valda faktorerna (leveranstid, 
geografisk bekvämlighet, öppettider, miljömässig hållbarhet, användarvänlighet samt 
undvikande av mänsklig interaktion) att presenteras mer djupgående. Utifrån detta kommer 
hypoteser att motiveras och formuleras.  
 

2.3.1 Leveranstid 

Vid e-handel önskar kunder kort leveranstid och hur pass villigt kunder godtar en längre 
leveranstid beror på vilken typ av produkt som de köper (Nogueira et al., 2021). Leveranstid är 
en av de mest undersökta faktorerna i tidigare forskning vilket visar vilket inflytande denna 
faktor har, framförallt på kunder (Dias et al., 2022). Leveranstid definieras i denna studie som 
den tid det tar från att en kund gör en onlinebeställning fram tills att kunden tar emot 
beställningen (Collier & Bienstock, 2006). Tidigare forskning visar att leveranstiden vid e-
handel är avgörande vid valet av transportalternativ (Lemke et al., 2016; Nguyen et al., 2019; 
Gawor & Hoberg, 2019) och enligt Lemke et al. (2016) är leveranstiden den näst största 
anledningen till att kunder uppskattar paketbox som leveransalternativ vilket även bekräftas av 
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senare forskning som har studerat paketbox som leveransalternativ (Vakulenko et al., 2018; 
Oliveira et al., 2017). Personer med en hög utbildningsnivå är mer benägna att godta en längre 
leveranstid till följd av en större förståelse för komplexiteten vid last mile leveranser (Buldeo 
Rai et al., 2019). Personer som är yngre än 24 år eller äldre än 49 år är också villiga att godta en 
längre leveranstid om det innebär att alternativet är mer miljövänligt (Nogueira et al., 2021). 
 
Paketbox likt andra självbetjäningsteknologier erbjuder flera fördelar där kortare leveranstid 
jämfört med till exempel hemleverans är en (Meuter et al., 2000; Quak et al., 2014). Detta 
möjliggörs bland annat av att transportörens rutt minskar med avseende på avstånd och 
komplexitet vid paketboxleveranser (Mitrea et al., 2020). Även om kort leveranstid är en 
uppskattad egenskap så visar en rapport från Post- och telestyrelsen att leveranssäkerhet och 
förutsägbarhet ofta väger tyngre än kort leveranstid vid e-handel (Nysäter et al., 2020). 
 
Vikten av en kort leveranstid är desto mer avgörande vid beställningar från hälso-, kosmetik-, 
parfym- eller matbranschen jämfört med beställningar som avser mode-, sport- eller 
hobbybranschen (Nogueira et al., 2021). Framför allt hälsobranschen men även 
kosmetikbranschen kan antas vara nära besläktad med apoteksbranschen, vilket är en av två 
branscher som undersöks i denna studie. Därav är det rimligt att anta att en kort leveranstid 
även kan vara viktig vid e-handel från apoteksbranschen. Detta bekräftas av Revadekar et al. 
(2020) som däremot inte nämner om denna aspekt är viktig ur ett företags- eller 
kundperspektiv.  
 
Vidare kan antas att leveranstiden inte är lika avgörande vid paketbox som leveransalternativ 
när kunde beställer från modebranschen jämfört med apoteksbranschen, utifrån den forskning 
som tidigare gjorts på en mer aggregerad nivå (Nogueira et al., 2021). Detta bekräftas av Dias 
et al. (2022) vars resultat visar att leveranstid inte nödvändigtvis är avgörande vid e-handel 
från modebranschen, framför allt inte för kvinnor som är mer benägna att acceptera en längre 
leveranstid till förmån av e-handelns bekvämlighet. Modebranschen produkter kan generellt 
klassificeras som hedoniska produkter och tidigare studier har visat att kunder är mer benägna 
att godta en längre leveranstid vid produkter av hedonisk karaktär jämfört med produkter av 
utilitaristisk karaktär vilket i detta fall avser apotekbranschens varor (Dai & Fishbach, 2013). 
Utifrån ovanstående resonemang har följande hypotes formulerats: 
 

H1: Leveranstid är viktigare vid e-handel via paketbox från apoteksbranschen 
jämfört med modebranschen 
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2.3.2 Geografisk bekvämlighet  

Tidigare forskning visar att placeringen av och avståndet till paketboxen (geografisk 
bekvämlighet) för kunden har stor betydelse för valet av paketbox som leveransalternativ 
(Lemke et al., 2016; Chen et al., 2018; Yuen et al., 2019). En studie i Italien visar att användare 
av paketbox är villiga att betala 3,11 € för att minska avståndet till paketboxen från 1000m till 
500m (Iannaccone et al., 2021). De attraktivaste platserna för paketbox enligt användarna är 
nära hemmet, på vägen till arbetet eller i shoppingcenter (Lemke et al., 2016; Mitrea et al., 
2020; Vakulenko et al., 2018) vilket enligt Mitrea et al. (2020) beror på att kunder vill 
integrera paketinsamlingen i den dagliga rutinen. Vidare önskar kunder att paketboxen är 
placerad på en säker plats (Lemke et al., 2016) och resultaten från studien av Oliveira et al. 
(2017) visar att platssäkerhet och övriga säkerhetsfrågor relaterade till paketbox är nödvändiga 
för nästan hälften av respondenterna. Ignat och Chankov (2020) undersökte kundens 
preferenser vid last mile leverans och deras resultat visade också på vikten av geografiskt 
bekväma leveransdestinationer vid e-handel men resultaten visade också att kunder kunde 
tänka sig att välja mindre bekväma leveransdestinationer när ekonomiska fördelar erbjuds. 
Paketboxens placering beror dock till stor del på kundens rörelsemönster där studenter och 
yrkesverksamma som har en mobil livsstil är mer benägna att uppskatta paketboxar som är 
placerade vid transportnoder eller nära arbetsplatser (Yuen et al., 2018). 
 
Kunder som bor i mindre städer är mer benägna att e-handla apoteksvaror vilket kan bero på 
den lägre apotektstätheten jämfört med apotektstätheten i större städer (Hjortlund et al., 
2019). Det indikerar att geografisk bekvämlighet kan vara avgörande vid valet av hur kunder 
köper sina apoteksvaror. Å andra sidan är produkterna från apoteksbranschen oftast mindre 
jämfört med produkter från andra branscher (PostNord, 2020) vilket gör dem enklare att 
transportera, vilket skulle kunna betyda att geografisk bekvämlighet inte vore lika viktigt. 
Enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket rapport kan e-handel från apoteksbranschen 
bli mer attraktivt jämfört med att handla i fysisk butik om avståndet till närmsta apotek är stort 
och om e-handel innebär en kortare restid för kunden (Rönnholm et al., 2017).  
 
Forskning visar att kunder är villiga att acceptera längre avstånd vid köp av 
högengagemangsprodukter (Zaichkowsky, 1986) och detta kan bero på att kunder är måna om 
att göra rätt val vid köp av högengagemangsprodukter och då finns villigheten att anstränga sig 
lite extra (Chocarro et al., 2013). Detta kan indikera att kunder som e-handlar produkter från 
modebranschen, vilka anses som högengagemangsprodukter, kan tänka sig längre geografiska 
avstånd vid uthämtning av paket vid e-handel. Omvänt skulle det kunna betyda att kunder vid 
köp av lågengagemangsprodukter, till exempel produkter från apoteksbranschen, är mindre 



 

 19 

villiga att acceptera geografiska avstånd vid uthämtning av paket. Detta skulle i sin tur påverka 
hur pass viktigt man tycker att geografisk bekvämlighet är när man använder paketbox 
beroende på om en köper produkter från apoteks- eller modebranschen. Utifrån ovanstående 
resonemang har följande hypotes formulerats:  
 

H2: Geografisk bekvämlighet är viktigare för kunder vid e-handel via paketbox från 
apoteksbranschen jämfört med modebranschen 
 

 

2.3.3 Öppettider  

Den tidsmässiga tillgängligheten skiljer sig åt beroende på om paketboxen är placerad utomhus 
eller inomhus, där den tidsmässiga tillgängligheten avser paketboxens öppettider (Yuen et al., 
2019). Paketboxar som är placerade inomhus är mer begränsade då de förhåller sig till 
öppettiderna för den plats som paketboxen står på. De paketboxar som står inomhus erbjuder 
trots detta en fördel tillgänglighetsmässigt jämfört med den traditionella hemleveransen 
(Meuter et al., 2000). Även i jämförelse med paketombud har paketbox bättre öppettider vilket 
i sin tur visar på en ökad tidsbekvämlighet vid användning (Weltevreden, 2008). Forskning 
visar att tidsbekvämlighet är en viktig faktor vid valet av paketbox som leveransalternativ 
(Lemke et al., 2016; Vakulenko et al., 2018; Yuen et al., 2019). Vid en jämförelse av paketbox-
användare och icke-paketboxanvändare så visade resultaten att paketbox-användare värderar 
tidstillgängligheten mer än icke användare av paketbox som snarare föredrog att få sitt paket 
levererat hem (Lemke et al., 2016). En annan studie visade att användare av paketbox 
förväntar sig utökade öppettider vid användningen av paketbox jämfört med andra 
leveransalternativ och att tillgänglighet 24/7 både vid upphämtning och retur av paket är 
uppskattat (Vakulenko et al., 2018). En studie utförd i Brasilien undersökte vilka öppettider 
som var mest önskvärda bland användare av paketbox och resultaten visade att kl. 18.00-20.00 
var mest populärt och därefter följde kl. 20.00-00.00 och kl. 14.00-18.00 (Oliveira et al., 2017). 
Användare av paketbox kunde också tänka sig att betala 1,64 € för att få tillgång till paketboxen 
dygnet runt (Iannaccone et al., 2021). 
 
Omregleringen av apoteksmarknaden 2009 syftade delvis till att göra läkemedel mer 
tillgängliga genom att erbjuda bättre öppettider (Proposition 2008/09:145). Inga nya mål med 
avseende på reformen har formulerats av regeringen sedan dess, vilket innebär att ovanstående 
mål fortfarande är aktuellt. Enligt Sveriges Apoteksförening tycker kunder att en bra 
tillgänglighet innebär att det finns många apotek och att dessa har generösa öppettider 
(Sveriges Apoteksförening, 2021). Dessutom nämns det i rapporten att en ökande grupp 
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kunder ser alternativet med e-handel som den bästa tillgängligheten (Sveriges 
Apoteksförening, 2021). Framför allt på landsbygden där apotekstätheten är lägre är andelen e-
handeln av apoteksvaror högre jämfört med mer tätbefolkade områden, vilket även gäller för 
pendlingskommuner (Hjortlund et al., 2019). Vikten av tillgänglighet med avseende på 
öppettider och e-handelns ökade betydelse inom apoteksbranschen kan därför antas påverka 
användningen av paketbox positivt framöver, där just leveransalternativets tidstillgänglighet 
kan vara en stor fördel för denna kundgrupp.  
 
Vid beställning av högengagemangsprodukter är kunder däremot mer villiga att godta 
begränsade öppettider (Chocarro et al., 2013). Detta beror på att det är viktigare att beställa en 
specifik vara (det finns en avsaknad av substitut) än att leveransen är smidig (Kim, 2005). 
Således är geografisk bekvämlighet möjligtvis mindre viktigt vid e-handel via paketbox från 
modebranschen jämfört med apoteksbranschen. 
 
Utifrån ovanstående resonemang har följande hypotes formulerats: 
 

H3: Öppettider är viktigare vid e-handel via paketbox från apoteksbranschen jämfört 
med modebranschen 

 

2.3.4 Miljömässig hållbarhet 

Paketbox är ett miljövänligt leveransalternativ (Mitrea et al., 2020). Enligt Moroza och 
Polkowskib (2016) och Perboli et al (2018) minskas den totala sträckan som kuriren behöver 
köra och således även avgasutsläpp eftersom många paket avlämnas på ett och samma ställe i 
jämförelse med till exempel hemleverans. Av samma anledning minskas även trafikstockningar 
och buller från trafiken (Moroza & Polkowskib, 2016). Ytterligare en miljövänlig aspekt med 
paketboxar är att kunder väljer att gå till paketboxen för att hämta ut sina paket eller stannar 
till vid en paketbox på en körsträcka som de kör i sin vardag (Moroza & Polkowskib, 2016). 
Resultaten från Moroza och Polkowskib (2016) visar dock att generation Y i Polen inte anser att 
denna leveransmetod är miljövänlig men att de vid e-handel är villiga att betala mer för en grön 
leverans. Vidare menar de att en ökad informationsdelning kring de gröna fördelarna med 
leveransalternativet för generation Y är nödvändig. Resultaten från studien av Mitrea et al. 
(2020) visar att många av de som har använt eller kan tänka sig att använda paketbox i deras 
urval anser att den hållbara aspekten av leveransalternativet är viktig. De som däremot var 
negativt inställda till paketbox som leveransalternativ tyckte att den hållbara aspekten var 
mindre viktig än de andra svarande (Mitrea et al., 2020).  
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Statistik från PostNord visar på ett liknande sätt att många av de svenska e-handelskunderna 
är villiga att göra aktiva val för gröna leveranser, till exempel att vänta längre på leveransen 
(PostNord, 2020). År 2021 önskade dessutom 25% av e-handelskunderna att webbutikerna 
arbetade mer med hållbarhet (PostNord, 2021a), vilket tyder på ett medvetande kring 
miljömässig hållbarhet i Sverige. Enligt Ignat och Chankov (2020) påverkar information om 
hur last mile-leveranser påverkar såväl den miljömässiga som den sociala hållbarheten ofta 
kunder till att välja ett mer hållbart leveransalternativ. De menar också att kunder är villiga att 
antingen betala mer eller välja en mindre bekväm leveransplats för ett hållbart (miljömässigt 
eller socialt) leveransalternativ. Nogueira et al. (2021) kunde däremot inte visa på ett starkt 
samband mellan ökad information och att kunder prioriterade hållbarhet över tid eller 
kostnader för leverans. Deras studie visade på att såväl leveranskostnad som leveranstid båda 
var viktigare som köpekrav för kunderna än information kring hållbarhet (Nogueira et al., 
2021). Nogueira et al. (2021) visar även att sociodemografiska variabler påverkar kundernas 
åsikter vad gäller att välja hållbara alternativ för leverans vid e-handel. Till exempel är kvinnor 
mer villiga att välja hållbara alternativ framför en kort leveranstid eller framför 
leveranskostnad (Nogueira et al., 2021). Vidare kunde även en skillnad avseende ålder och 
utbildningsnivå identifieras då e-handelskunder under 24 år och över 49 år samt högutbildade 
e-handelskunder prioriterar hållbarhet över leveranstid (Nogueira et al., 2021). Extra 
intressant är dock att deras undersökning även visade på en skillnad i kundernas prioritering 
av hållbarhet över leveranstid beroende på vilken typ av produkter de hade beställt (Nogueira 
et al., 2021). Vid beställning av bland annat modeartiklar prioriterade över 60% av deras 
urvalsgrupp hållbarhet över leveranstid men denna procentsats minskade för till exempel 
elektronik (Nogueira et al., 2021). Produkter från apoteksbranschen undersöktes dock inte.  
 
Med grund i tidigare forskning presenterad ovan är det av intresse att undersöka om hållbarhet 
är viktigt för e-handelskunder i Sverige. Det kan även med stöd i ovan presenterad teori antas 
att denna faktor är viktig vid beställning av produkter från modebranschen. Vidare inkluderar 
apoteksbranschen numera viss elektronik (läkemedelsförmånsverket, 2020) men det utgör inte 
hela branschens totala utbud av produkter. Däremot, enligt tidigare resonemang, kan 
produkter från apoteksbranschen generellt kategoriseras som utilitaristiska och de är ofta 
produkter som kunden behöver snarare än vill ha medan produkter från modebranschen i 
stället är hedoniska. Dessutom är det generellt produkter vilka inte kräver så mycket 
engagemang av kunden vid köp (lågengagemangsprodukter) till skillnad från produkter från 
modebranschen som ofta kan kategoriseras som högengagemangsprodukter (Kim, 2005; 
O'Cass, 2004; Seo, 2005; Solomon, 1986). Utifrån detta skulle det kunna antas att kunder som 
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e-handlar produkter från apoteksbranschen har lägre tolerans för vad som kan offras till fördel 
för miljömässig hållbarhet i jämförelse med modebranschen eftersom de ofta är i behov av 
produkterna samt att de kräver lägre engagemang vid inköp än vad produkter från 
modebranschen gör. Motsatt skulle det kunna betyda att miljömässig hållbarhet är viktigare för 
e-handelskunder vid paketboxanvändning och beställning från modebranschen eftersom 
produkternas karaktär gör det möjligt att offra mer för miljöaspekter samt att kunderna 
generellt engagerar sig mer i dessa köp. Utifrån ovanstående resonemang har följande hypotes 
formulerats: 
 

H4: Miljömässig hållbarhet är viktigare vid e-handel via paketbox från 
modebranschen jämfört med apoteksbranschen  

 

2.3.5 Användarvänlighet  

Paketbox är en självservicetjänst som kräver att kunden interagerar med en pekskärm för att 
ange en kod, skanna en QR-kod eller för att identifiera sig med Bank-ID (Vakulenko et al., 
2019). Denna process kräver att kunden är bekväm med den här typen av teknik vilket i sin tur 
kräver att tjänsten är användarvänlig. Potentiella användare av paketbox är dessutom 
onlinekunder, som är vana vid internet och e-handel, varför paketboxanvändning inte bör vara 
ett större hinder (Lemke et al., 2016). Däremot visar forskning att äldre och lågutbildade tycker 
att det är svårare att använda digitala tjänster (Porter & Donthu, 2006) och dessa grupper 
skulle därför möjligtvis uppfatta användningen av paketbox som mer komplicerad.  
 
Forskning om självservicetjänster visar att paketbox är mer användarvänligt jämfört med 
hemleverans (Meuter et al., 2000). Även resultaten från Vakulenko et al. (2018) visar att 
användare av paketbox finner tjänsten enkel att använda, bland annat för att de inte behöver 
uppvisa sin legitimation vid upphämtning av paketet. Å andra sidan visar en annan studie att 
användare inte upplever användningen av paketboxen som användarvänlig jämfört med att 
hämta ut paketet hos ombud (Weltevreden, 2008). Denna studie är däremot utförd 2008 och 
anledningen till att användare av paketbox tycker att paketbox upplevs som med 
användarvänlig idag kan bero på att kunder generellt är mer entusiastiska och mottagliga för 
att ta till sig ny teknik idag jämfört med för några år sedan, vilket delvis är en effekt av 
pandemin (Drazich et al., 2022). Oavsett så är användarvänlighet viktigt för kunders intention 
att använda paketbox då användarvänliga tjänster minskar den ansträngning och tid som 
kunden behöver investera för att tjänsten ska fungera (Yuen et al., 2019). En annan studie visar 
dessutom att en tjänst som inte upplevs som användarvänlig ökar kundens misstro mot 
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tjänsten vilket i sin tur har en negativ inverkan på kundens intention att använda tjänsten 
(Papen et al., 2019). 
 
Teknikacceptansmodellen, som har använts i tidigare forskning för att förklara kunders avsikt 
att använda ny teknologi, visar på att användarvänlighet är en avgörande faktor vid kundens 
intention att använda tekniktjänster (Adams et al., 1992; Davis, 1989). Människor undviker att 
använda teknik som är svår att förstå till förmån för innovationer som är enkla att använda 
(Glanz et al., 2018). Om självbetjäningsteknik uppfattas som förvirrande och komplicerad 
anses användarvänligheten låg vilket i sin tur minskar kundens upplevda fördelar vid 
användning av tjänsten (Meuter et al., 2005). Användningen av paketbox, som är en 
självbetjäningsteknik, bör därför främjas av att tjänsten uppfattas som användarvänlig, oavsett 
om kunden handlar från apoteks- eller modebranschen. 
 
Utifrån ovanstående resonemang har följande hypotes formulerats: 
 

H5: Användarvänlighet är viktigt vid e-handel via paketbox både från 
apoteksbranschen och modebranschen  
 

2.3.6 Undvikande av mänsklig interaktion  

Mängden mänsklig interaktion skiljer sig åt mellan olika leveransalternativ (Mitrea et al., 
2020). Som tidigare nämnt är paketbox ett obemannat utlämningsalternativ (Mitrea et al., 
2020), utifrån detta kan det konstateras att paketbox som leveransalternativ medför en låg 
grad av mänsklig interaktion. En studie som undersökt den mänskliga interaktionen i koppling 
till paketboxanvändning är Chen et al. (2018). Som tidigare nämnt visar deras resultat på att 
det finns ett positivt samband mellan behovet av mänsklig interaktion och intentionen att 
använda paketbox. Vakulenko et al. (2018) undersökte i stället avsaknaden av mänsklig 
interaktion som faktor, vilket logiskt följer av självbetjäningsteknologiska lösningar som 
paketbox. Deras resultat visar att kunderna värderade avsaknaden av mänsklig interaktion 
olika; vissa uppskattade det medan andra ansåg att det i stället var något negativt. Detta 
konstaterar även Lee och Lyu (2016). I en senare studie av Vakulenko et al. (2019) som i stället 
undersöker hur serviceinnovationer i koppling till last mile påverkar e-handelskunders 
beteende visar resultaten i stället på att undvikandet av den mänskliga interaktionen var något 
som urvalet ansåg vara attraktivt. Resultaten från studien av Mitrea et al. (2020) visar däremot 
att en social interaktion vid uthämtning av paket är den aspekt som deras urval ansåg vara den 
minst viktiga egenskapen för last mile leveranser. Utifrån ovan nämnda forskning kan det 
konstateras att kopplingen mellan användarnas åsikter kring mänsklig interaktion eller 
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avsaknaden av den och paketbox som leveransalternativ verkar vara något otydlig. Således är 
det av intresse att fortsätta studera denna faktor då tidigare forskning om undvikande av 
mänsklig interaktion och dess påverkan på paketboxanvändare är sparsam.  
 
Enligt Kirk och Rifkin (2020) kommer effekterna av den rådande pandemin sannolikt ha 
bestående efterföljder på kundbeteenden. De menar bland annat på att den ökade e-handeln 
skulle kunna leda till att en ökning i kontaktfria leveransalternativ är nödvändig med avseende 
på social distansering. I linje med detta visar Postnords E-barometer också att kunder under år 
2021 allt mer efterfrågat paketbox som leveransalternativ (PostNord, 2021a). Därför skulle det 
även kunna anses vara intressant att undersöka undvikandet av mänsklig interaktion vid 
paketbox som leveransalternativ ur ett pandemiskt och efterpandemiskt perspektiv. Förutsatt 
att kontaktfria leveransalternativ till följd av den sociala distanseringen fortsätter att öka som 
Kirk och Rifkin (2020) menar så skulle det logiskt kunna antas att det är viktigare med 
undvikande av mänsklig interaktion vid leverans av e-handlade apoteksprodukter som till 
exempel febernedsättande eller nässpray som kunden är i behov av vid sjukdom snarare än vid 
e-handel av modeprodukter, speciellt med avseende smittspridning samt rädsla för smitta. 
Forskning visar däremot också att kunder som värderar en rolig och spännande e-
handelsupplevelse högt har ett mindre behov av mänsklig interaktion (Lee & Lyu, 2016). E-
handel av produkter från modebranschen är generellt associerade med spännande och roliga 
attribut (Lu et al., 2016; Dhar & Wertenbroch, 2000) och kan därmed klassificeras som en 
hedonisk produkt utifrån tidigare resonemang. Det skulle kunna innebära att 
paketboxanvändare har ett lägre behov av mänsklig interaktion när de handlar från 
modebranschen än från apoteksbranschen. 
 

Utifrån ovanstående resonemang har följande hypotes formulerats: 
 

H6: Undvikande av mänskliga interaktioner är viktigt vid e-handel via paketbox 
både från apoteksbranschen och modebranschen  
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3. Metod 
Detta avsnitt motiverar studiens metod och hur den avser att bidra till att besvara studiens 
syfte och forskningsfrågor. Inledningsvis presenteras studiens litteratursökning och därefter 
följer studiens forskningsstrategi, -design och metod, datainsamlingsmetod, urval och bortfall, 
databearbetning samt en analys av studiens etiska perspektiv och dess kvalitet. 
 

3.1 Litteratursökning 

Denna studie inleddes med en grundlig litteratursökning för det valda ämnesområdet för att 
skapa en bild om det aktuella forskningsläget samt för att få en uppfattning om eventuella 
kunskapsluckor. För sökning användes primärt sökmotorerna Scopus och UniSearch, vilka 
finns tillgängliga via Linköpings universitetsbiblioteks hemsida (Linköpings Universitet, u.å.). 
Sökord som användes var till exempel parcel locker, last mile, e-commerce, online retailing, 
self-service technology, customer satisfaction, pharmacy industry, fashion industry, 
consumer perspective samt utilitarian, hedonic, low- and high engagement. Sökorden 
användes både i kombination med varandra och var för sig. Den teoretiska referensramen är i 
huvudsak baserad på forskning presenterad i vetenskapliga artiklar publicerade i journaler som 
till exempel Journal of Marketing, Journal of Business Research, Journal of Business 
Logistics, Journal of Marketing Research och liknande. Således bör använda artiklar hålla en 
vetenskaplig kvalitet. För resterande del av studien har ett fåtal böcker använts, samt relevanta 
rapporter från Statistiska Centralbyrån, PostNord, Sveriges Apoteksförening samt Swedish 
Fashion Council och enstaka hemsidor. Detta för att inhämta aktuell information och statistik 
från Sverige.  
 
Utifrån litteratursökningen kan det konstateras att den befintliga forskningen om 
självbetjäningstekniker samt last mile problematiken är riklig och i den sistnämnda 
forskningen nämns ofta paketbox som ett lösningsalternativ. Däremot verkar artiklar inriktade 
på paketbox som fenomen något mer begränsade. Några artiklar undersöker vilka faktorer som 
påverkar intentionen att använda paketbox. Andra undersöker faktorer som påverkar 
paketboxanvändning positivt eller negativt alternativt kunders attityd till paketboxanvändning. 
Dessutom var denna forskning även utförd i och begränsad till några specifika länder.  
 

3.2 Forskningsstrategi, forskningsdesign och forskningsmetod 

Syftet med studien är att kartlägga vilka faktorer som är viktiga för kunder vid användning av 
paketbox som leveransalternativ i Sverige vid e-handel från apoteksbranschen respektive 
modebranschen. Därför har utifrån studiens syfte samt forskningsfrågor en kvantitativ 
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forskningsstrategi valts för att samla in den mängd kvantifierbar data som behövs för att 
generalisera problemet (Bryman & Bell, 2017; Rienecker & Stray Jørgensen, 2017). Studiens 
empiriska forskning har sin utgångspunkt i befintlig teori och utifrån dessa har hypoteser 
utformats för att sedan testa dessa gentemot studiens verkliga observationer. Således är 
studiens ansats deduktiv då syftet är att prova befintlig teori mot den insamlade empiriska 
verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Studiens ontologiska inriktning är objektivistisk med en 
kunskapsteoretisk utgångspunkt i positivismen. Ett positivistisk synsätt förknippas ofta med 
ett deduktivt angreppsätt och syftar till att förespråka en objektiv bild av den sociala 
verkligheten genom generaliserbar teori (Bryman & Bell, 2017). Utöver detta kommer studien 
att ha en tvärsnittsdesign då flera enheter kommer att undersökas och detta kommer att ske vid 
en specifik tidpunkt (Bryman & Bell, 2017).  

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Studiens empiriska data samlades in genom en digital frågeenkät. Enkäter är relativt snabba 
att administrera och eftersom frågorna ställs på samma sätt till samtliga respondenter 
underlättas även kvantifieringen av insamlad data (Bryman & Bell, 2017). Detta är till denna 
studies fördel då tidsramen är begränsad. Enkäten skapades med hjälp av det webbaserade 
enkätverktyget Microsoft Forms vilket finns tillgängligt för studenter vid Linköpings 
universitet via den digitala IT-tjänsten Lisam (Linköpings Universitet, 2022). För att nå så 
många svaranden som möjligt inom den angivna tidsramen delades sedan enkäten via 
Facebook och Linkedin till vänner, bekanta och andra. Detta innebär att dock att urvalet 
begränsas till Facebook- och LinkedIn-användare.  
 
I en inledande del av frågeformuläret infogades en kortfattad och informativ text. Denna text 
beskrev studiens syfte, vad svaren skulle användas till, att svaren skulle behandlas 
konfidentiellt samt klargjorde att eventuell medverkan var frivillig och kunde avbrytas när som 
helst. Dessutom framgick det att ett krav för att delta i studien var att samtliga deltagare skulle 
vara myndiga. För att samla in samtycke utformades i slutet av denna text en fråga där 
respondenterna fick samtycka till deltagandet i studien utifrån de villkor som hade 
presenterats. På denna fråga kunde respondenterna välja ja eller nej som svarsalternativ, att 
svara ja var obligatoriskt för att gå vidare i enkäten (se tabell 2 nedan). Detta var enkätens enda 
obligatoriska fråga. Därefter fick respondenterna svara på frågor om ålder, kön, 
bosättningsland, utbildningsnivå samt uppskattat avstånd till närmsta paketbox. Dessa frågor 
ställdes för att kunna visa på faktorer som påverkat respondenternas åsikter kring de 
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huvudsakliga faktorerna samt för att kunna exkludera svar från de som inte uppfyller studiens 
krav.  
 
Huvuddelen av enkäten bestod sedan av frågor för apoteks- respektive modebranschen. Först 
ställdes frågan om de svarande någon gång använt paketbox som leveransalternativ vid e-
handel från apoteksbranschen. Därefter ombads respondenterna att svara på hur viktig de 
anser att respektive faktor är (undvikande av mänsklig interaktion, leveranstid, geografisk 
bekvämlighet, öppettider, miljömässig hållbarhet och användarvänlighet) när de använder 
paketbox som leveransalternativ vid e-handel från apoteksbranschen (se tabell 2 nedan). 
Därefter upprepades samma frågor för modebranschen. Svaret på frågorna om faktorerna 
kunde anges på en likertskala på ett till fem där ett motsvarade ”inte alls viktig” och fem 
motsvarade ”väldigt viktig”. Detta val av svarsskala gjordes då det använts på liknande sätt i 
tidigare forskning inom området för paketbox och självbetjäningsteknik (Mitrea et al., 2020; 
Chen et al., 2018; Meuter et al., 2003). För att undvika felaktiga svar angavs även ett sista 
svarsalternativ utöver ett till fem som var ”vet ej/vill ej ange”. Denna utformning av enkäten 
där frågorna för apoteksbranschen och modebranschen undersöktes separat i stället för att 
ställa varannan fråga för respektive bransch övervägdes noga och valdes för att minimera 
risken att respondenterna skulle ställa frågorna mot varandra i en direkt jämförelse och således 
påverka svaren. Dock finns en risk att det format som valdes gjorde att vissa inte svarade på 
hela enkäten exempelvis för att de blev uttråkade eftersom samma frågor som ställdes för 
apoteksbranschen ställdes igen fast för modebranschen. Dessutom finns det trots valet av 
enkätens utformning en risk att svaren för apoteksbranschen som kom först kan ha påverkat 
svaren för de som även svarade för modebranschen som kom därefter. Vidare innehöll enkäten 
inga fritextsvar förutom den fråga som bad respondenterna att ange sin ålder i siffror. 
Fritextsvar exkluderades medvetet från enkäten för att förenkla operationaliseringen och 
bearbetningen av svaren men också för att undvika att öppna upp för insamling av känslig 
information. En nackdel med detta skulle dock kunna vara att insamlade svar saknar djupare 
och fyllig information. Dessutom finns en risk att respondenterna inte upplever att de får 
uttrycka sina subjektiva åsikter i enkäten och därmed blir mindre engagerade (Bryman & Bell, 
2017). 
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Tabell 2: Enkätens frågor 

 
 

3.4 Urval och bortfall 

Den population som denna studie avser att studera är personer i Sverige över 18 år som använt 
eller använder e-handel via paketbox från apoteks- respektive modebranschen. Utifrån denna 
population har ett icke-slumpmässigt urval gjorts genom att publicera enkäten på Facebook 
och LinkedIn vilket i sin tur är ett bekvämlighetsurval. Ett icke-slumpmässigt urval påverkar 
generaliserbarheten negativt och innebär att vissa enheter i populationen har mindre 
sannolikhet än andra att komma med i urvalet, därför kan inte studiens urvalsram anses vara 
representativt för hela befolkningen (Bryman & Bell, 2017). 
 
En nackdel med enkätundersökningar är det stora bortfallet (Bryman & Bell, 2017). Man kan 
skilja på två olika typer av bortfall, objektbortfall och partiellt bortfall där det förstnämnda 
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innebär att svar av en enhet saknas på samtliga frågor och det sistnämnda innebär att svar av 
en enhet saknas på åtminstone en fråga men inte alla (Strandell, 2016). Studiens valda 
urvalsteknik gjorde det inte möjligt att vet hur många enheter som exponerades för enkäten 
och därmed går det inte att veta mängden objektbortfall. Totalt 52 av 310 respondenter hade 
inte använt paketbox som leveransalternativ vid e-handel från apoteks- och/eller 
modebranschen och dessa var därför inte av intresse för studiens omfång. Då enbart frågan om 
samtycke var obligatorisk för att kunna svara på enkäten fanns det partiellt bortfall. Totalt 
exkluderades sex respondenter från enkäten då dessa inte uppfyllde studiens krav eller enbart 
hade svarat på enkätens frågor om demografiska faktorer. Det fanns en mindre mängd 
respondenter som inte hade svarat på samtliga frågor, resterande data från dessa respondenter 
kunde däremot användas. Enkätens korta utformning med en genomsnittlig svarstid på drygt 
tre minuter kan ha varit till fördel för den låga mängden partiellt bortfall. I tabell 3 nedan 
illustreras det partiella bortfallet samt antalet vet ej/vill ej ange för varje undersökt faktor i de 
båda branscherna. Vidare illustrerar tabell 3 det totala bortfallet (partiellt bortfall och vet 
ej/vill ej ange) i procent. Utifrån sammanställningen i tabellen är antalet vet ej/vill ej ange flest 
för användarvänlighet och miljömässig hållbarhet vilket kan betyda att användarna av 
paketbox inte har reflekterat över dessa faktorer tidigare eller att faktorerna inte var tillräcklig 
tydligt definierade eller beskrivna i enkäten. Det kan även vara kopplat till att dessa två 
faktorer placerades sist i enkäten och att respondenterna vilja att avsluta enkäten var större än 
att besvara frågan, vilket även visas av att det partiella bortfallet är som högst bland dessa två 
faktorer, se tabell 3.  

 
Tabell 3: Illustration över enkätens bortfall 

 

3.5 Databearbetning  

Den data som erhölls från enkäten sammanställdes i ett Excel-ark. En rimlighetsbedömning 
gjordes först genom att titta på samtycke, svarstider, ålder (enkätens enda fritextfråga) och 
utelämnade svar. Samtliga respondenter hade samtyckt till att medverka i studien. Den 
genomsnittliga tiden för respondenterna att svara på enkäten var tre minuter och 30 sekunder. 
I jämförelse med genomsnittstiden hade ingen svarat med en orimligt lång eller kort svarstid. 
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Totalt hade 310 personer svarat på enkäten varav 52 personer inte hade använt paketbox som 
leveransalternativ vid e-handel från någon av branscherna. I linje med studiens syfte och 
forskningsfrågor rensades svaren från dessa 52 respondenter bort från materialet. Därefter 
rensades materialet även på de som inte uppfyllde studiens krav. Detta innefattar en person 
som inte angav att denne bor i Sverige, en person som inte angivit vilket land den bor två 
personer som inte angett korrekt ålder samt en person som inte angivit ålder alls. Slutligen 
rensades materialet på svaren från en respondent som inte svarat på några frågor relaterade till 
användning av paketbox. Svaren ”Vet ej eller vill ej ange” på frågorna i enkätens huvuddel 
kodades sedan om till ”missing values”. Svaren från de som utelämnat svar på vissa frågor 
behölls för att kunna använda resterande material.  
 
Totalt återstod svar från 252 respondenter som använt paketbox vid e-handel från någon av 
branscherna (se figur 8 nedan). Av dessa hade 158 respondenter använt paketbox som 
leveransalternativ vid e-handel från både apoteksbranschen och modebranschen. 51 
respondenter hade enbart använt leveransalternativet vid e-handel från modebranschen och 43 
personer hade enbart använt leveransalternativet vid e-handel från apotekbranschen. 
Datamaterialet sorterades sedan i dessa tre grupper för att utgöra grunden för studiens analys. 
Gruppen som använt paketbox som leveransalternativ vid e-handel från båda branscherna 
benämndes som den beroende gruppen eftersom det var samma respondenter som hade svarat 
på frågorna för båda branscherna. Grupperna som endast använt paketbox som 
leveransalternativ vid e-handel från en av branscherna benämndes som de oberoende 
grupperna eftersom de bestod av olika respondenter. Den beroende gruppen utgjorde sedan 
analysens primära fokus eftersom studien syftar att undersöka skillnader och likheter med 
avseende på faktorer vid kunders användning av paketbox som leveransalternativ vid e-handel 
från apoteksbranschen respektive modebranschen. Denna grupp var mer representativ för 
studiens syfte då åsikterna om faktorerna kunde jämföras samtidigt som de demografiska 
variablerna inte skiljer sig åt inom gruppen mellan branscherna. Detta borde i sin tur innebära 
att eventuella åsiktsskillnader mellan branscherna inte bero på skillnader i respondenternas 
demografiska förutsättningar. Dessutom hade denna grupp betydligt större antal respondenter 
än de oberoende grupperna (se figur 8 nedan), vilket ökar sannolikheten för att urvalet närmar 
sig en normalfördelning och således ökar generaliserbarheten (Creswell & Creswell, 2018). 
Jämförelse av de oberoende grupperna gjordes således sekundärt.  
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Figur 8: Illustration över fördelningen av studiens respondenter  

 
Bearbetningen av materialet började med skapandet av figurer för att illustrera undersökta 
demografiska faktorer (ålder, kön, utbildningsnivå och avstånd till paketbox) för hela urvalet i 
Excel. Därefter delades data upp i de tre grupperna för att kunna analysera eventuella likheter 
eller skillnader mellan branscherna. Detta sparades i tre olika Excel-ark; ett för de som använt 
paketbox som leveransalternativ vid e-handel från båda branscherna, ett för de som enbart 
använt paketbox som leveransalternativ vid e-handel från apoteksbranschen och ett för de som 
enbart använt paketbox som leveransalternativ från modebranschen. Därefter överfördes all 
data till SPSS och svaren på de demografiska variablerna kodades om till siffror för att 
underlätta beräkningar (se tabell 4 nedan). En ny variabel för tre ålderskategorier skapades 
också för att enklare kunna analysera eventuella samband kopplade till ålder (se tabell 4 
nedan).  

Tabell 4: Operationalisering av data 

 
 



 

 32 

Arbetet i SPSS började med att testa svaren i huvuddelen av enkäten för normalfördelning, det 
vill säga svaren för de hypotesgrundande faktorerna. Detta gjordes för de numeriska 
variablerna med ett Kolmogorow-Smirnov samt ett Shapiro-Wilk test (Creswell & Creswell, 
2018). Då p-värdena för båda testerna för båda branscherna var signifikanta (p<0,001) så 
kunde det konstateras att svaren för dessa frågor inte var normalfördelade. Till följd av detta 
valdes Wilcoxon-signed rank test för att testa den statistiska säkerheten i eventuella 
branschskillnader inom den beroende gruppen där respondenterna använt paketbox som 
leveransalternativ vid e-handel från båda branscherna (Malhotra, 2020). På liknande sätt 
valdes ett Kruskal-Wallis 1-way ANOVA för att testa den statistiska säkerheten i eventuella 
branschskillnader mellan de oberoende grupperna där respondenterna endast hade använt 
paketbox som leveransalternativ vid e-handel från en av branscherna (Malhotra, 2020). För 
samtliga tester användes en 5% signifikansnivå då det kan ses som standard inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen (Creswell & Creswell, 2018). För att genomföra testerna 
sattes två hypoteser upp där H0 motsvarade att det inte finns någon statistiskt signifikant 
skillnad mellan branscherna och H1 motsvarade att det finns en signifikant skillnad mellan 
branscherna.  
 
När de statistiska testerna var utförda i SPSS sammanställdes resultaten i separata tabeller i 
Excel; en för Wilcoxon-signed rank test och en för Kruskal-Wallis 1-way ANOVA. I båda 
tabeller nämndes aktuella p-värden för testet för respektive faktor samt dess innebörd för om 
nollhypotesen kunde förkastas eller inte. För de två faktorer i den beroende gruppen där en 
skillnad kunde påvisas skapades även var en separat tabell över rang för att visa på vilket håll 
dessa skillnader pekade åt. Därefter sammanställdes den procentuella svarsfördelningen för 
den beroende gruppen respektive de två beroende grupperna uppdelat på demografiska 
faktorer i en gemensam tabell i Excel för att illustrera demografiska skillnader tydligare. Vidare 
undersöktes skillnader i svaren på de sex faktorerna i studiens huvuddel med avseende på de 
demografiska variablerna, framför allt för den beroende gruppen men också för de oberoende 
grupperna. Detta gjordes med en jämförelse av medelvärden för de demografiska faktorerna 
för respektive faktor. Enligt Bryman och Bell (2017) är en jämförelse av medelvärden också ett 
sätt att pröva den statistiska signifikansen och detta gjordes således för att fördjupa analysen 
av de sex faktorerna och de branschskillnader som kunde påvisas statistiskt med hjälp av 
testerna. Tabellerna gjordes i Excel och sammanställde såväl medelvärden och antal svaranden 
som standardavvikelse. Förkortningar som används i de skapade tabellerna för materialet 
presenteras förenklat nedan i tabell 5.  
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Tabell 5: Förklarande tabell 

 
 

3.6 Etiskt perspektiv 

För att forskning ska hålla hög kvalitet och anses vara ansvarsfull är det viktigt att ta hänsyn till 
de etiska principer som förekommer i svensk forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa etiska 
principer benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2017). 

 

3.6.1 Informationskravet 

För att uppfylla informationskrav behöver inhämtaren av information informera deltagare om 
studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). I inledningen till enkäten informerades om studiens 
syfte och genomförande samt de villkor som gäller för deltagandet och informationskravet 
anses således uppfyllt. 
 

3.6.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan i 
studien (Vetenskapsrådet, 2002). Om undersökningen är av etiskt känslig karaktär eller om 
deltagaren är under 15 år kan samtycke även behövas från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 
2002) men eftersom deltagare var minst 18 år och frågorna inte anses vara av känslig karaktär 
så var detta ej aktuellt i denna studie. Samtycke inhämtades genom att respondenten aktivt 
behövde trycka i att de samtycker till att delta i enkäten, frågan var även obligatorisk för att 
kunna slutföra enkäten. Deltagare i studien hade möjligheten att själva bestämma om de ville 
delta i studien och det var möjligt att avbryta medverkan närsomhelst utan några negativa 
konsekvenser. Utifrån ovanstående så anses samtyckeskravet uppfyllt. 
 

3.6.3 Konfidentialitetskravet 

För att uppfylla konfidentialitetskravet ska deltagare ges största möjliga konfidentialitet och 
inhämtad data ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av informationen 
(Vetenskapsrådet, 2002). Fördelen med digitala enkäter är att deltagare förblir anonyma och 
utifrån enkätens data är det inte möjligt för utomstående att identifiera eller knyta an en 
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individ till resultatet. All inhämtad data förvarades i OneDrive som tillhandahålls av 
Linköpings Universitet (Linköpings Universitet, 2022). Det kan därför konstateras att 
konfidentialitetskravet är uppfyllt. 
 

3.6.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att all inhämtad information enbart får användas för forskningens 
ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). All inhämtade data kommer enbart att användas till 
studiens ändamål och kommer ej att upplåtas för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften. Därmed anses nyttjandekravet uppfyllt. 
 

3.7 Kvalitetsdiskussion 

Enligt Bryman och Bell (2017) är replikerbarhet, reliabilitet och validitet tre av de viktigaste 
kvalitetskriterierna för företagsekonomisk forskning. Det gäller även för kvantitativ forskning 
och studier med tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 2017), vilket kan tillämpas på denna studie. 
 

3.7.1 Reliabilitet 

Att en studies resultat är reliabelt innebär att det skulle bli det samma utfall ifall 
undersökningen upprepades och att det således inte beror på tillfälligheter (Bryman & Bell, 
2017). När ställning ska tas kring huruvida mätningar är reliabla så är stabilitet en faktor att 
bedöma (Bryman & Bell, 2017). Ett mått som är stabilt förändras inte över tid utan skulle visa 
samma resultat ifall det mättes igen vid ett senare tillfälle (Bryman & Bell, 2017). Bryman och 
Bell (2017) nämner dock att detta kan vara något problematisk att mäta eftersom respondenter 
vid en upprepad undersökning skulle kunna påverkas av vad de svarade vid första 
undersökningstillfället. De nämner även att för lång tid mellan upprepade undersökningar kan 
andra förändringar uppstå som skulle kunna påverka resultatet såsom ekonomiska 
förändringar. I denna studies fall skulle avklingandet av covid-19 pandemin kunna utgöra en 
sådan förändring som i sin tur skulle kunna påverka kunders e-handelsbeteende. I skrivande 
stund har pandemilagen nyligen avskaffats i Sverige (Regeringskansliet, 2022) och folk börjar 
mer och mer återgå till en vardag utan en pandemi. Om studien utförts igen om en tid framöver 
skulle det därför finnas grund att anta att vissa åsikter kring leveransalternativ skulle kunna se 
annorlunda ut. Dock spår Kirk och Rifkin (2020) som tidigare nämnt att pandemin sannolikt 
kommer att ha en bestående effekt på kundbeteenden, däribland en ökad efterfrågan på 
kontaktfria leveransalternativ. Således skulle det även kunna vara så att pandemins avslut över 
tid inte påverkar åsikterna som undersöks i denna studie.  
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Ytterligare en faktor att ta hänsyn kopplat till en studies reliabilitet är intern reliabilitet, vilket 
kan bedömas när flera indikatorer används för samma mått (Bryman & Bell, 2017). I denna 
studie användes enbart en fråga (det vill säga ett mått) för varje faktor som undersöktes för 
respektive bransch. Detta gjordes för att enkäten skulle vara kort och koncis, dessutom har 
tidigare forskning undersökt faktorer på liknande sätt. Således kunde den interna reliabiliteten 
inte testas. Dock kan detta ha påverkat studiens resultat om respondenterna inte har förstått 
begreppens innebörd. För att förtydliga dess innebörd hade fler frågor för respektive faktor 
kunnat användas för att kunna titta på studiens interna reliabilitet. Dessutom hade faktorerna 
kunnat undersökas djupare och med fler dimensioner om fler frågor för respektive faktor hade 
använts.  
 

3.7.2 Replikerbarhet 

Om en studie är replikerbar eller inte handlar om den går att genomföra igen vid ett annat 
tillfälle (Bryman & Bell, 2017). Att det går att upprepa undersökningen är i sin tur ett krav för 
att kunna bedöma huruvida studien är reliabel (Bryman & Bell, 2017). För att möjliggöra 
replikation är det därför av vikt att noggrant beskriva studiens metod och alla dess steg 
(Bryman & Bell, 2017). Detta togs i beaktning när denna studie utfördes och samtliga steg i 
processen antecknades för att kunna skriva en så utförlig metod som möjligt. Det som däremot 
skulle kunna utgöra ett hinder vid framtida eventuella upprepningar av studien skulle vara att 
nå ut till exakt samma urvalsgrupp. Detta skulle vara svårt eftersom den digitala enkäten 
behandlades konfidentiellt samt delades på författarnas privata Facebook- och 
LinkedInkonton.  
 

3.7.3 Validitet  

Validitet är av stor relevans i kvantitativa undersökningar och kan delas upp i intern och extern 
validitet (Bryman & Bell, 2017). Kvalitetskriteriet har ett starkt samband med studiens 
reliabilitet då en studie som inte är reliabel inte heller kan vara valid enligt Bryman och Bell 
(2017). 
 
Intern validitet handlar om huruvida studiens resultat beror på kausalitet eller ett skenbart 
orsakssamband (Bryman & Bell, 2017). Förutsättningar för en hög intern validitet är en korrekt 
datainsamling samt bearbetning och därför har denna studies datainsamling samt dess 
bearbetning argumenterats för samt beskrivits i detalj i tidigare avsnitt. För att statistiskt 
säkerställa om några branschmässiga skillnader kunde påvisas utfördes Wilcoxon Signed-Rank 
test för de beroende grupperna och Kruskal-Wallis 1-way ANOVA för de oberoende grupperna. 
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En nackdel med en tvärsnittsdesign är att den interna validiteten vanligtvis är låg då det inte är 
möjligt att säga något om sambandets orsaksriktning och att mätningen utförs vid en tidpunkt 
(Bryman & Bell, 2017). Att det finns ett samband behöver inte betyda att det är kausalt, det är 
även möjligt att det är ett skenbart orsakssamband. Enligt Creswell och Creswell (2018) kan 
urvalet vara ett hot mot intern validitet om urvalet har vissa egenskaper som påverkar 
sambandet. Då datainsamling har skett med en digital enkät är det möjligt att de som svarat på 
enkäten är mer positiva till nya tekniska innovationer till följd av deras digitala närvaro. Då 
studien avser paketbox, som är en teknisk innovation, kan detta urval således påverka studiens 
resultat. 
 
Extern validitet avser graden av generaliserbarhet, dvs. i vilken grad studiens resultat kan 
appliceras på populationen (Bryman & Bell, 2017). Syftet med denna studie är att med ett 
kvantitativt tillvägagångssätt framställa generaliserbar teori men när icke slumpmässiga 
urvalsmetoder används blir den externa validiteten osäker (Bryman & Bell, 2017; Creswell & 
Creswell, 2018). Data i denna studie samlades in genom ett bekvämlighetsurval vilket gör att 
urvalet sannolikt inte representerar populationen. För att tydliggöra detta har demografiska 
variabler och dess påverkan på utvalda faktorer presenterats och analyserats i detalj för att 
skapa transparens. Vidare har empiri och därav följande analys samt generalisering i en annan 
kontext gjorts med försiktighet för att uppnå trovärdiga resonemang. Ett resultat som inte är 
stabilt över tid, vilket kopplas till studiens reliabilitet, kan inte heller vara ett resultat med 
validitet (Bryman & Bell, 2017) och enligt Creswell och Creswell (2018) så kan 
omvärldsfaktorer påverka den externa validiteten. Det bör därför beaktas att studiens 
datainsamling har gjorts under en pandemi vilket kan påverka respondenternas uppfattning 
om utvalda faktorer, framför allt undvikande av mänsklig interaktion som under en period 
utan pandemi eventuellt hade tolkats annorlunda av studiens urval. 
  



 

 37 

4. Empiri och analys 
I detta avsnitt presenteras och analyseras de svar som erhölls från enkäten, vilka utgör denna 
studies empiriska data. Avsnittet inleds med en redogörelse över studiens utvalda 
demografiska variabler och fortsätter sedan med de faktorer vilka ligger till grund för studiens 
hypoteser.  
 

4.1 Demografiska variabler 

För att illustrera den snedfördelning som återfinns bland urvalets ålder har nedanstående 
histogram skapats, se figur 9 nedan. 
 

 
Figur 9: Urvalets ålder 

 
Utifrån detta histogram har urvalet sedan kategoriserats i åldersgrupper vilket illustreras i 
nedanstående figur 10. 
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Figur 10: Urvalets åldersfördelning 

 
Av de som besvarade studiens enkät så var 219 respondenter mellan 18 – 30 år. Vidare var 18 
respondenter i åldersspannet 31 – 45 år och 15 respondenter i åldersspannet 45 – 68 år (se 
figur 10 ovan). En majoritet av enkätens respondenter är yngre än 31 år vilket bland annat kan 
förklaras av att ett bekvämlighetsurval gjordes vid delning av enkäten och att författarnas unga 
ålder därmed spelar in. Vidare kan det faktum att den yngre generationen är mer positiva till 
ny teknik (Susanto et al., 2022), vilket i sin tur inkluderar paketbox, innebära att de som 
använder paketbox generellt är yngre. Detta bekräftas även av tidigare forskning som visar att 
paketbox premieras av yngre personer (Lachapelle et al., 2018; Lemke et al., 2016; Mitrea et al., 
2020). Därav speglar studiens urval troligtvis ovan fördelning. 
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Figur 11: Urvalets könsfördelning 

 
I figur 11 ovan illustreras könsfördelningen bland enkätens respondenter. Cirka två tredjedelar 
av urvalet består av kvinnor och resterande tredjedel består av män. Ingen som besvarade 
enkäten och som hade använt paketbox valde svarsalternativen ”Annat” eller ”Vill ej ange”. Den 
höga andelen kvinnor kan vara till följd av att studiens författare är av samma kön och därför 
har ett bekvämlighetsurval ökat sannolikheten att kvinnor besvarar enkäten. 
 

 
Figur 12: Urvalets utbildningsnivå 
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Utbildningsnivån bland enkätens respondenter illustreras ovan i figur 12. Majoriteten av 
respondenterna, 135 personer, hade avslutat en gymnasial utbildning. Denna fördelning beror 
sannolikt på att en stor del av författarnas sociala umgänge, vilka därför kunde ta del av 
enkäten på Facebook samt LinkedIn, är studenter som har slutfört gymnasiet men inte 
universitetet. Andelen respondenter med en eftergymnasial utbildning motsvarade nästan 
andelen personer med gymnasial utbildning men var något färre då de bestod av 115 personer. 
Enbart två personer som besvarade enkäten hade ingen gymnasial utbildning. Utifrån detta 
kan konstateras att utbildningsnivån bland urvalet är relativt hög.  

 
Figur 13: Urvalets avstånd till paketbox 

 
Av samtliga respondenter som hade e-handlat via paketbox från apoteksbranschen, 
modebranschen eller båda delar svarade hela 202 personer att de har mindre än 1 km till en 
paketbox (se figur 13 ovan). 46 personer svarade att de har mellan 1–5 km och endast 3 
personer svarade att de har mer än 5 km till en paketbox (se figur 13 ovan). 1 person svarade 
vet ej/vill ej ange. Detta tyder på att urvalsgruppen generellt har nära till en paketbox i sin 
vardag men det visar också på att de flesta respondenter har liknande förutsättningar för 
användning av paketbox med avseende på avstånd.  
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Figur 14: Urvalets användning av paketbox som leveransalternativ vid e-handel från apoteks- respektive 

modebranschen 
 

Majoriteten av respondenterna tillhörde den beroende gruppen och svarade att de e-handlat 
via paketbox från både apoteksbranschen och från modebranschen (se figur 14 ovan). 51 
personer hade enbart e-handlat via paketbox från apoteksbranschen och på motsvarande sätt 
hade 43 personer endast e-handlat via modebranschen (se figur 14 ovan). Dessa två grupper 
utgjorde de oberoende grupperna. Att majoriteten e-handlat via paketbox från båda 
branscherna styrker den teori som tidigare presenterats som visar på att apoteksbranschen och 
modebranschen är två branscher som många e-handlat från. Samtidigt tyder den relativt jämna 
fördelningen mellan de två grupper som enbart e-handlat via paketbox från en av branscherna 
på att användningen av paketbox vid e-handel är nästintill lika från båda branscherna i 
urvalsgruppen. Jämförs dessa två grupper så visar svaren från enkäten att något fler har e-
handlat från apoteksbranschen via paketbox än från modebranschen (se figur 14 ovan). Denna 
skillnad är dock liten. 
 
Nedanstående tabell 6, visar den procentuella fördelningen för de beroende respektive de 
oberoende grupperna uppdelat utifrån de demografiska faktorerna.  Denna tabell illustrerar 
likheter och skillnader som finns i urvalet med avseende på demografiska faktorer. Utifrån 
tabellen kan det konstateras att andelen personer i varje åldersgrupp inte skiljer sig nämnvärt 
mellan grupperna, förutom för åldrarna 31 – 45 år och 46 – 68 år där denna ålder 
representeras något mer i den oberoende gruppen (modebranschen) jämfört med de andra 
grupperna. Denna skillnad beror dock sannolikt på att antalet respondenter i dessa 



 

 42 

åldersgrupper var förhållandevis få i jämförelse med den yngsta åldersgruppen vilket kan bidra 
till större fluktuationer. Med avseende på kön var det betydligt fler kvinnor som svarade på 
enkäten, vilket framför allt visas i den beroende gruppen som hade 76% kvinnor och 24% män, 
se tabell 6.  För den oberoende gruppen var könsskillnaden mindre. Utbildningsnivå varierade 
inte nämnvärt mellan grupperna och branscherna. Däremot fanns det inga personer som inte 
hade en gymnasial utbildning och som hade e-handlat från modebranschen via paketbox, se 
tabell 6. De flesta respondenterna hade mindre än 1 km eller 1 – 5 km till närmsta paketbox och 
här fanns inte heller några större skillnader mellan grupperna och branscherna. Däremot visar 
tabellen att det saknas representanter inom vissa grupper/branscher för respondenterna som 
hade mer än 5 km till närmsta paketbox eller som inte visste/inte ville ange något svar. Även 
detta förklaras av att det inte fanns särskilt många respondenter som hade mer än 5 km till 
närmsta paketbox eller som inte visste avståndet till närmsta paketbox.  
 

Tabell 6:  Procentuell fördelning för de beroende och oberoende grupperna utifrån demografiska faktorer 

 
 

4.2 Viktiga faktorer vid paketboxanvändning 

Följande stycke avser att besvara studiens första forskningsfråga vilken lyder: Vilka faktorer är 
viktiga för kunder vid användning av paketbox som leveransalternativ vid e-handel från 
apoteks- respektive modebranschen? Utifrån svaren från studiens urval presenteras antal 
svarande, medelvärde och standardavvikelse för respektive faktor för de beroende och 
oberoende grupperna i tabell 7 och tabell 8 nedan. Primärt fokus för analysen blir den 
beroende gruppen där respondenternas demografiska förutsättningar inte skiljer sig åt. Detta 
innebär att eventuella påvisade branschskillnader borde bero på att paketboxanvändare tycker 
olika vid e-handel från apoteks- respektive modebranschen och inte på grund av individernas 
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demografiska förutsättningar. Sekundärt kommer även svaren från de oberoende grupperna att 
analyseras för att presentera huruvida liknande branschskillnader kan konstateras även här 
trots att de demografiska förutsättningar inte är identiska mellan individerna som har svarat 
för respektive bransch. 
 

Tabell 7: Deskriptiv statistisk för den beroende gruppen 

 
 

Tabell 8: Deskriptiv statistik för de oberoende grupperna 

 
 
För den beroende gruppen skiljer sig antal svarande per respektive faktor mellan branscherna 
inte åt anmärkningsvärt, se tabell 7. Däremot går det att identifiera att något lägre antal svar 
finns för de två sista faktorerna i enkäten, miljömässig hållbarhet och användarvänlighet. Att 
antal svar skiljer sig åt är en konsekvens av att analyserade frågor ej var obligatoriska att svara 
på, vilket har resulterat i ett partiellt bortfall, se tabell 7. Antal svarande är däremot betydligt 
lägre för de oberoende grupperna jämfört med de beroende grupperna vilket är konstaterat 
sedan tidigare. 
 
Medelvärdet för svaren om faktorn geografisk bekvämlighet är högst i såväl den beroende 
gruppen som i de oberoende grupperna för både apoteks- och modebranschen (se tabell 7 och 
8 ovan). Detta tyder på att detta är den viktigaste faktorn av de undersökta faktorerna för 
studiens urval vid användning av paketbox som leveranstid. Såväl Lemke et al. (2016) som 
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Chen et al. (2018) och Yuen et al. (2019) har visat på att geografisk bekvämlighet är viktigt vid 
valet av paketbox som leveransalternativ. Innaccone et al. (2021) visar dessutom på att folk är 
villiga att betala mer för att få ett kortare avstånd till paketboxen i fråga. Detta indikerar liksom 
resultatet i denna studie att den geografiska bekvämligheten är en viktig faktor vid 
användandet av paketbox. Den faktor som har näst högst medelvärde och således är den näst 
viktigaste faktorn för paketboxanvändning för studiens urval är leveranstid. Detta gäller såväl 
för den beroende gruppen som de oberoende grupperna (se tabell 7 och 8 ovan). Resultatet är 
helt i linje med tidigare forskning som visar på att leveranstid är den näst största anledningen 
till att kunder uppskattar paketbox (Lemke et al., 2016; Oliveira et al., 2017; Vakulenko et al., 
2018). Den tredje viktigaste faktorn för denna studies urval är användarvänlighet och nästan 
lika viktigt är öppettider. Även dessa har snarlika medelvärden i både den beroende gruppen 
och i de oberoende grupperna, dock visar resultatet att öppettider för de oberoende grupperna 
är lite viktigare än användarvänlighet (se tabell 7 och 8 ovan). Denna skillnad är dock väldigt 
liten. Att användarvänlighet är relativt viktigt för kunder som använder paketbox som 
leveransalternativ men inte viktigast skulle kunna bero på att kunder redan uppfattar 
paketboxen som användarvänlig (Vakulenko et al., 2018). Dessutom har användarvänlighet 
visat sig vara viktig för kunders intention att använda leveransalternativet (Yuen et al., 2019). 
Av detta att döma skulle en möjlig förklaring till att användarvänlighet inte är den viktigaste 
faktorn för studiens urvalsgrupp vara att de som använder paketbox tar dess 
användarvänlighet för givet. Öppettider är även viktigt vid valet av leveransalternativ (Lemke et 
al., 2016; Vakulenko et al., 2018; Yuen et al., 2019), men det förväntas också att öppettiderna 
vid användning av paketbox är utökade i jämförelse med andra leveransalternativ (Vakulenko 
et al., 2018). Således är det möjligt att även denna faktor tas för givet vid paketboxanvändning 
och att detta skulle förklara varför det inte är den viktigaste. 
 
Av de sex undersökta faktorerna visar resultatet att den faktor som respondenterna i samtliga 
grupper anser vara näst minst viktig är miljömässig hållbarhet (se tabell 7 och 8 ovan). Även 
om svenska e-handelskunder är miljömedvetna och villiga att göra aktiva val för gröna 
leveranser (PostNord, 2020) likt vad andra studier från andra länder har visat (Ignat & 
Chankov, 2020; Nogueira et al., 2021), så har tidigare forskning också konstaterat att andra 
faktorer såsom leveranskostnad och leveranstid är viktigare för kunderna än information om 
hållbarhet (Nogueira et al., 2021). Således skiljer sig resultatet med avseende på hur viktigt 
miljömässig hållbarhet är för kunderna inte avsevärt mycket från tidigare forskning. Den faktor 
som visade sig vara minst viktig för denna studies respondenter oavsett grupp är däremot 
undvikande av mänsklig interaktion (se tabell 7 och 8 ovan). Studien av Vakulenko et al. (2019) 
visade att denna faktor var något kunder anser vara attraktivt men i en tidigare studie av 
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Vakulenko et al. (2018) visade resultatet att åsikten kring avsaknad av mänsklig interaktion 
varierar från person till person. Resultatet motsäger därför viss tidigare forskning. 
 
Även om medelvärdena visar på ett tydligt mönster angående vilka faktorer denna studies urval 
anser vara mest viktiga respektive minst viktiga så kan de relativt höga standardavvikelserna 
inte ignoreras (se tabell 7 och 8 ovan). Dessa indikerar i stället att detta mönster bör beaktas 
med viss försiktighet. Dock hade resultaten för geografisk bekvämlighet och leveranstid lägst 
standardavvikelse i jämförelse med övriga faktorer, bortsett från den oberoende gruppen för 
modebranschen. Dessa var också de två faktorer som resultatet visar vara mest viktiga, vilket 
indikerar att respondenterna var mest överens om de två faktorer som också ansågs vara 
viktigast.  
 

4.3 Paketboxanvändning vid e-handel från apoteks- respektive modebranschen 

Följande stycke avser att besvara studiens andra forskningsfråga vilken lyder: Vilka 
faktorskillnader och -likheter finns det för kunder vid användning av paketbox som 
leveransalternativ vid e-handel från apoteks- respektive modebranschen? Utifrån studiens 
urval presenteras resultaten från de statistiska testerna för den beroende och de oberoende 
grupperna i tabell 9 och 10 nedan. Primärt fokus för analysen blir även här på den beroende 
gruppen av tidigare nämnd anledning. Resultaten för de oberoende grupperna blir därmed 
sekundärt fokus. Testerna gjordes för att undersöka om det fanns några signifikanta skillnader 
mellan branscherna och följande hypoteser var således utgångspunkten i testerna: 
 

H0: Det finns inte en signifikant skillnad mellan branscherna 
H1: Det finns en signifikant skillnad mellan branscherna 

 
Tabell 9: Resultat av Wilcoxon signed-rank test för den beroende gruppen 
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Tabell 10: Resultat av Kruskal-Wallis 1-way ANOVA för de oberoende grupperna 

 
 

4.3.1 Leveranstid 

Wilcoxon signed-rank test visar att det finns en signifikant skillnad för leveranstid mellan 
apoteks- och modebranschen, då p-värdet är 0,010, se tabell 9 ovan. Nollhypotesen kan därför 
förkastas. Testet visar att det finns 32 paketboxanvändare som bedömer leveranstid som 
viktigare vid e-handel via paketbox från apoteksbranschen jämfört med modebranschen, se 
tabell 11 nedan. Vidare visar samma tabell att 16 respondenter tycker det motsatta, det vill säga 
att leveranstid bedöms som viktigare vid e-handel via paketbox från modebranschen jämfört 
med apoteksbranschen. Slutligen har 106 paketboxanvändare svarat lika för båda branscherna. 
Studiens hypotes, enligt nedan, kan därmed anses vara korrekt: 
 

H1: Leveranstid är viktigare vid e-handel via paketbox från apoteksbranschen 
jämfört med modebranschen 
 

Tabell 11: Wilcoxon signed-rank test för leveranstid 

 
 

Detta resultat bör dock iakttas med försiktighet då Kruskal-Wallis 1-way ANOVA inte visar på 
några skillnader mellan branscherna. Dessutom är skillnaden i medelvärde för den beroende 
gruppen liten (0,18), vid jämförelse av apoteks- respektive modebranschen, se tabell 7 i 
föregående avsnitt. Standardavvikelsen för testet är dessutom högt i jämförelse med 
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medelvärdena (0,91 för apoteksbranschen och 0,92 för modebranschen) vilket visar på att det 
finns en stor spridning bland svaren för grupperna (se tabell 7). Den skillnad som Wilcoxon 
signed-rank test visar för den beroende gruppen kan bero på att produkternas karaktär skiljer 
sig åt mellan apoteks- respektive modebranschen. Detta har bekräftats tidigare av Noguiera et 
al. (2021) vars forskning visade att kort leveranstid är viktigare vid beställningar från 
hälsobranschen (vilket kan antas tillhöra apoteksbranschen) jämfört med beställningar som 
avser modebranschen. Även resultaten från Revadekar et al. (2020) visade att en kort 
leveranstid är viktig vid e-handel från apoteksbranschen, och det är därför inte förvånande att 
även paketboxanvändare uppfattar det som viktigt vid e-handel från apoteksbranschen. 
Hypotes H1 kan även förklaras av Dias et al. (2022) vars resultat visade att leveranstid inte 
nödvändigtvis är avgörande vid e-handel från modebranschen. Då modebranschens produkter 
generellt kan klassificeras som hedoniska produkter stämmer även studiens resultat överens 
med den forskning som visat att kunder är mer benägna att godta en längre leveranstid vid 
produkter av hedonisk karaktär jämfört med produkter av utilitaristisk karaktär (Dai & 
Fishbach, 2013). Således verkar tidigare forskning samt studiens resultat peka mot att kort 
leveranstid är viktigare för paketboxanvändare när de e-handlar från apoteksbranschen jämfört 
med modebranschen. Det bör dock noteras att en kort leveranstid anses som viktig oavsett 
bransch men att faktorn väger något tyngre för apoteksbranschen. 
 
Vidare visar analysen att det finns demografiska variabler som påverkar leveranstid som faktor, 
se tabell 12 och 13 nedan. Resultaten i tabell 12 och 13 visar att personer i åldern 31–45 angav 
ett högre värde för leveranstid jämfört med resterande åldersgrupper. Detta gäller såväl för den 
beroende gruppen som de oberoende grupperna. Tidigare forskning har visat att personer som 
är yngre än 24 år eller äldre än 49 år är villiga att godta en längre leveranstid om det innebär 
att alternativet är miljövänligare (Nogueira et al., 2021) vilket kan förklara studiens resultat då 
paketbox är ett miljövänligt leveransalternativ (Mitrea et al., 2020). Att personer i medelåldern 
tycker en kort leveranstid är viktigare jämfört med yngre eller äldre åldersgrupper vid 
paketboxanvändning skulle kunna bero på att omständigheter i livet som till exempel arbete 
eller familj möjliggör mindre flexibilitet och fritid. Trots att det finns skillnader mellan 
åldersgrupperna så verkar alla åldersgrupper i den beroende gruppen tycka att leveranstid är 
viktigare vid e-handel via paketbox från apoteksbranschen jämfört med modebranschen. 
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Tabell 12: Den beroende gruppens svar för faktorn leveranstid 

 
 

Tabell 13: De oberoende gruppernas svar för faktorn leveranstid 

 
 
Vid jämförelse av könen för den beroende gruppen verkar kvinnor tycka att leveranstid är 
viktigare vid e-handel från apoteksbranschen jämfört med e-handel från modebranschen. 
Männen verkar däremot inte tycka att faktorn är mer eller mindre viktig vid 
paketboxanvändning, vid jämförelse av branscherna. Tidigare forskning visar att kvinnor är 
mer benägna att acceptera en länge leveranstid än män till förmån för e-handelns bekvämlighet 
(Dias et al., 2022). Det verkar dock inte resultaten i denna studie tyda på då kvinnor enligt 
studiens resultat uppfattar leveranstid som en minst lika viktig faktor som män vid 
paketboxanvändning. 
 
Oavsett utbildningsnivå och beroende eller oberoende grupp indikerar resultaten att 
leveranstid är en viktigare faktor vid e-handel via paketbox från apoteksbranschen jämfört med 
modebranschen. Det går därmed inte i linje med den forskning som visar att personer med en 
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hög utbildningsnivå är mer benägna att godta en längre leveranstid till följd av en större 
förståelse för komplexiteten vid last mile leveranser (Buldeo Rai et al., 2019). Med avseende på 
avståndet till paketbox så visar resultaten för den beroende gruppen att ju längre 
paketboxanvändare bor ifrån en paketbox, desto viktigare är leveranstiden. 
 

4.3.2 Geografisk bekvämlighet 

Wilcoxon signed-rank test visar att det inte finns en signifikant skillnad för leveranstid mellan 
apoteks- och modebranschen då nollhypotesen inte kan förkastas. Skillnaden i medelvärde för 
den beroende gruppen, med avseende på geografisk bekvämlighet, vid jämförelse av apoteks- 
respektive modebranschen är dessutom liten (0,07), se tabell 7 i föregående avsnitt. Vidare 
visar Kruskal-Wallis 1-way ANOVA inte på några skillnader mellan branscherna. Studiens 
hypotes, enligt nedan, kan därmed förkastas: 
 

H2: Geografisk bekvämlighet är viktigare för kunder vid e-handel via paketbox från 
apoteksbranschen jämfört med modebranschen 

 
Således verkar den geografiska bekvämligheten inte vara mer eller mindre viktig för 
paketboxanvändare när de e-handlar från apoteksbranschen jämfört med modebranschen. 
Trots att forskning visat att kunder är villiga att acceptera längre avstånd vid köp av 
högengagemangsprodukter (Zaichkowsky, 1986) så verkar det enligt denna studies resultat inte 
gälla för paketboxanvändare när de e-handlar från modebranschen, vars produkter generellt 
klassificeras som högengagemangsprodukter (Solomon, 1986; Kim, 2005; Seo, 2005; O'Cass, 
2004). För båda branscher anses geografisk bekvämlighet, som tidigare nämnt, som en av de 
viktigaste faktorerna vid paketboxanvändning och tidigare forskning visar att kunder antingen 
betalar för att korta ner avståndet till paketboxen (Iannaccone et al., 2021) eller att de 
förväntar sig ekonomiska fördelar som kompensation för att välja mindre bekväma 
leveransdestinationer (Ignat & Chankov, 2020). Att tidigare forskning visat på att geografisk 
bekvämlighet är viktigt vid användning av paketbox (Lemke et al., 2016; Chen et al., 2018; 
Yuen et al., 2019), och att denna faktor således kan vara en anledning till att 
leveransalternativet väljs, skulle kunna förklara varför paketboxanvändare tycker att geografisk 
bekvämlighet är viktigt oavsett om de e-handlar från apoteks- eller modebranschen.  
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Tabell 14: Den beroende gruppens svar för faktorn geografisk bekvämlighet 

 
 

Tabell 15: De oberoende gruppernas svar för faktorn geografisk bekvämlighet 

 
 
Tabell 14 och 15 ovan visar inga väsentliga skillnader med avseende på demografiska variabler 
förutom att de paketboxanvändare som har kort avstånd till närmsta paketbox verkar värdera 
geografisk bekvämlighet högre än de som bor längre ifrån en paketbox. Detta resultat skulle 
kunna bero på att de som bor längre ifrån en paketbox inte uppskattar dess placering lika 
mycket som de som har mindre än 1 km till närmsta paketbox. Utifrån ovan analys kan det 
konstateras att geografisk bekvämlighet verkar vara en viktig faktor för gemene 
paketboxanvändare förutom för de som bor lite längre ifrån en paketbox och därmed värderar 
denna faktor något lägre. 
 

4.3.3 Öppettider 

Wilcoxon signed-rank test visar att det inte finns en signifikant skillnad för öppettider mellan 
apoteks- och modebranschen, då nollhypotesen inte kan förkastas. Skillnaden i medelvärde för 
den beroende gruppen, med avseende på öppettider, vid jämförelse av apoteks- respektive 
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modebranschen är dessutom liten (0,10), se tabell 7 i föregående avsnitt. Vidare visar Kruskal-
Wallis 1-way ANOVA inte heller på några skillnader mellan branscherna. Studiens hypotes, 
enligt nedan, kan därmed förkastas: 

 
H3: Öppettider är viktigare vid e-handel via paketbox från apoteksbranschen jämfört 
med modebranschen 

 
Således verkar öppettider inte vara mer eller mindre viktig för paketboxanvändare när de e-
handlar från apoteksbranschen jämfört med modebranschen. Tidigare forskning har visat 
enhälligt att öppettider är en viktig faktor vid valet av paketbox som leveransalternativ (Lemke 
et al., 2016; Vakulenko et al., 2018; Yuen et al., 2019). Vid en jämförelse av paketboxanvändare 
och icke-paketboxanvändare så visar tidigare forskning att paketboxanvändare värderar 
paketboxens öppettider mer än icke användare av paketbox (Lemke et al., 2016). Dessutom 
förväntar sig användare av paketbox utökade öppettider vid användningen av paketbox jämfört 
med andra leveransalternativ (Vakulenko et al., 2018). Utifrån studiens resultat och tidigare 
forskning kan det därmed konstateras att paketboxens tillgängliga öppettider är en faktor som 
värderas högt av paketboxanvändare oavsett om de handlar från apoteks- eller 
modebranschen.  
 

Tabell 16: Den beroende gruppens svar för faktorn öppettider 
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Tabell 17: De oberoende gruppernas svar för faktorn öppettider 

 
 
Utifrån analysen uppdelad på demografiska variabler, se tabell 16 och 17, visar resultaten för 
den beroende gruppen att ju äldre paketboxanvändare är, desto viktigare är öppettiderna för 
dem. Vidare pekar resultaten på att män tycker att paketboxens öppettider är lite viktigare än 
vad kvinnorna tycker, oavsett om de e-handlar från apoteks- eller modebranschen. Resultaten 
fördelade på utbildningsnivå visar att paketboxanvändare med gymnasial utbildning tycker att 
öppettider är mindre viktigt jämfört med de paketboxanvändare som har en eftergymnasial 
utbildning. Detta skulle kunna bero på att de med gymnasial utbildning som högst avslutade 
utbildning kan vara studenter, och sannolikt är studenter, till följd av enkätens 
bekvämlighetsurval som tidigare diskuterats. Studenter har sannolikt en något mer flexibel 
vardag än vad någon med eftergymnasial utbildning som arbetar har. Därav kan det vara så att 
paketboxens öppettider inte är riktigt lika viktig för denna grupp. Vidare visar resultaten att 
längre avstånd till en paketbox ökar vikten av paketboxens öppettider för användarna, detta 
gällde för alla grupper och branscher förutom för den oberoende gruppen inom 
apoteksbranschen. I den oberoende gruppen fanns dock färre respondenter och väldigt få av 
respondenterna hade ett långt avstånd till en paketbox vilket är varför dessa resultat bör 
undersökas närmre. 
 

4.3.4 Miljömässig hållbarhet 

Wilcoxon signed-rank testet visar att det finns en statistiskt signifikant skillnad i åsikterna 
kring miljömässig hållbarhet mellan branscherna (se tabell 9 ovan). P-värdet var <0,001 och 
var det lägsta bland de undersökta faktorerna. Nollhypotesen kan således förkastas. Detta kan 
tolkas som att de som har använt paketbox som leveransalternativ vid e-handel från både 
apoteks- och modebranschen anser att det är olika viktigt med miljömässig hållbarhet vid 
paketboxanvändning från de olika branscherna. Detta resultat bör dock beaktas med viss 
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försiktighet då Kruskal-Wallis 1-way ANOVA inte visar någon signifikant skillnad för faktorn 
mellan branscherna (se tabell 10 ovan).  Dessutom var skillnaden i medelvärden för den 
beroende gruppen är liten (0,24), vid jämförelse av apoteks- respektive modebranschen, se 
tabell 7 i tidigare avsnitt. Även standardavvikelserna var relativt höga i jämförelse med 
medelvärdena, se tabell 7 i tidigare avsnitt, vilket tyder på en spridning bland svaren.  
 
Wilcoxon signed-rank testet visar att sex respondenter ansåg att miljömässig hållbarhet är 
viktigare för paketboxanvändning vid e-handel från apoteksbranschen jämfört med 
modebranschen. Motsatt ansåg 28 respondenter att faktorn är viktigare för 
paketboxanvändning vid e-handel från modebranschen jämfört med apoteksbranschen och 104 
svarade lika för båda branscherna (se tabell 18 nedan). Rangsumman för jämförelsen mellan 
branscherna visar att det för den beroende gruppen var viktigare med miljömässig hållbarhet 
vid e-handel från modebranschen är från apoteksbranschen. Detta resultat stödjer H4, vilken 
föreslog just denna skillnad mellan branscherna. Studiens hypotes, enligt nedan, kan därmed 
anses vara korrekt: 
 

H4: Miljömässig hållbarhet är viktigare vid e-handel via paketbox från 
modebranschen jämfört med apoteksbranschen  
 

Tabell 18: Wilcoxon signed-rank test för miljömässig hållbarhet 

 
 

Denna branschmässiga skillnad skulle potentiellt kunna bero på skillnaden i produkternas 
karaktär. Enligt Nogueira et al. (2021) påverkar nämligen produkternas karaktär om kunder är 
villiga att offra någon annan faktor såsom leveranstid till fördel för hållbarhet vid last mile-
leveranser. Utifrån tidigare resonemang så är produkter från modebranschen ofta av hedonisk 
karaktär och apoteksprodukter ofta av utilitaristisk karaktär. Vidare har kunder generellt ett 
högre engagemang i köpet av modeprodukter (Kim, 2005; O'Cass, 2004; Seo, 2005; Solomon, 
1986). Dessa skillnader i produkternas karaktär skulle logiskt kunna innebära att e-
handelskunder är mindre villiga att offra andra faktorer till fördel för miljömässig hållbarhet 
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vid e-handel från apoteksbranschen än vid e-handel från modebranschen. Detta skulle i och 
med det högre engagemanget därför också kunna betyda att e-handelskunder har mer 
utrymme att reflektera över de miljömässiga aspekterna för leveransalternativet vid köp från 
modebranschen. Ytterligare en anledning till den branschmässiga skillnaden skulle kunna vara 
att vid ett högre engagemang skulle kunderna potentiellt kunna vara mer pålästa och ha mer 
information om leveransalternativets miljöpåverkan än vid köp från apoteksbranschen vilka 
kräver mindre engagemang. Ökad information om last mile-leveransens miljöfördelar menar 
Ignat och Chankov (2020) ofta leder till att e-handelskunder väljer ett mer hållbart 
leveransalternativ. Nogueira et al. (2021) kunde däremot inte visa på att det finns ett samband 
mellan ökad information och att kunder prioriterar hållbarhet över leveranstid eller 
leveranskostnad. Detta argumenterar i stället emot att den statistiskt säkerställda skillnad som 
Wilcoxon signed-rank testet visar på beror på att produkter från modebranschen är 
högengagemangsprodukter. Således är det möjligt att andra förklaringar finns.  
 
Tidigare forskning har också visat att demografiska faktorer såsom kön, ålder och 
utbildningsnivå kan spela roll i valet av ett hållbart leveransalternativ (Nogueira et al., 2021). 
Kvinnor har bland annat visats vara mer benägna att välja hållbara leveransalternativ framför 
leveranstid eller levnadskostnad (Nogueira et al., 2021). Analysen av de demografiska 
faktorerna sett till medelvärdena för respektive faktor i denna studie visar på att kvinnor 
generellt för såväl den beroende som de oberoende grupperna tycker att miljömässig hållbarhet 
är viktigare än män (se tabell 19 & 20 nedan), vilket överensstämmer med ovan nämnd 
forskning. Värt att notera är dock att det fanns en större andel kvinnor än män i den beroende 
gruppen. I de oberoende grupperna var könsfördelningen relativt jämn (se tabell 6). Dock 
tyckte både kvinnor och män att miljömässig hållbarhet generellt var viktigare vid e-handel 
från modebranschen än från apoteksbranschen i den beroende gruppen (se tabell 19 & 20 
nedan). 
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Tabell 19: Den beroende gruppens svar för faktorn miljömässig hållbarhet 

 
 

Tabell 20: De oberoende gruppernas svar för faktorn miljömässig hållbarhet 

 
 
Enligt studien av (Nogueira et al., 2021) prioriterade även ålderskategorierna under 24 år och 
över 49 år samt högutbildade hållbarhet över leveranstid. Resultatet från analysen av de 
demografiska variablerna i denna studie visar dock på den äldsta åldersgruppen (45–68 år) var 
de som ansåg att miljömässig hållbarhet var viktigast för båda branscherna, både i den 
beroende och i de oberoende grupperna (se tabell 19 & 20 ovan). Värt att notera är dock att 
denna ålderskategori var den kategori med minst antal svarande. För den beroende gruppen 
var den yngsta gruppen (18–30 år) den kategori som tyckte att miljömässig hållbarhet var näst 
viktigast i jämförelse med de andra åldersgrupperna för modebranschen. För 
apoteksbranschen gällde däremot att den mellersta ålderskategorin (31–45 år) ansåg att 
miljömässig hållbarhet var näst viktigast i jämförelse med de andra åldersgrupperna. Generellt 
kan det också konstateras att ju högre utbildningsnivå som respondenterna hade desto 
viktigare ansåg de att miljömässig hållbarhet var vid e-handel från båda branscherna i alla 
grupper. Studien av Nogueira et al. (2021) visade på att högutbildade prioriterade hållbarhet 
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över leveranstid vilket tillsammans med denna studies resultat skulle kunna indikera att 
högutbildade generellt anser att miljömässig hållbarhet är viktigt. Rimligen skulle detta kunna 
bero på att högutbildade har mer kunskap både om de miljömässiga fördelarna som paketbox 
medför med också om vikten av att värna om miljön i stort. Vidare visar analysen av de 
demografiska variablerna för den beroende gruppen att respondenterna generellt var eniga om 
att miljömässig hållbarhet var viktigare för modebranschen än apoteksbranschen, oavsett 
utbildningsnivå och avstånd till paketbox (se tabell 19 & 20 ovan).  
 

4.3.5 Användarvänlighet 

Wilcoxon signed-rank test visar att det inte finns en signifikant skillnad för användarvänlighet 
mellan apoteks- och modebranschen, då nollhypotesen inte kan förkastas, se tabell 9. 
Skillnaden i medelvärde för den beroende gruppen, med avseende på användarvänlighet, vid 
jämförelse av apoteks- respektive modebranschen är dessutom väldigt liten (0,04), se tabell 7 i 
föregående avsnitt. Vidare visar Kruskal-Wallis 1-way ANOVA inte på några skillnader mellan 
branscherna, se tabell 10. Studiens hypotes, enligt nedan, kan därmed anses vara korrekt: 
 

H5: Användarvänlighet är viktigt vid e-handel via paketbox både från 
apoteksbranschen och modebranschen  

 
Då paketbox är en självbetjäningsteknik som antingen kräver att kunden interagerar med en 
pekskärm för att skanna en QR-kod eller ange en kod, alternativt att kunden identifierar sig 
med Bank-ID, krävs det en hög användarvänlighet för att paketboxanvändare ska känna sig 
bekväma med denna process (Vakulenko et al., 2019). En hög användarvänlighet minskar den 
tid och ansträngning som kunden behöver investera för att paketboxen ska fungera vilket är 
positivt för användaren (Yuen et al., 2019). Tidigare forskning har konstaterat att 
användarvänlighet är en viktig faktor för att kunder ska anamma nya innovationer vilket 
paketbox är (Adams et al., 1992; Davis, 1989). Flertalet studier visar också på att 
användarvänlighet är viktigt vid användning av självbetjäningsteknik (Meuter et al., 2005; 
Vakulenko et al., 2019; Meuter et al., 2000). Således är studiens resultat inte förvånande då 
ovan nämnd tidigare forskning pekar mot att användarvänlighet är viktigt både vid nya 
innovationer och självbetjäningsteknik. Då paketboxanvändare tycker att säkerhet och 
integritet är viktigt vid e-handel via paketbox (Yuen et al., 2019) styrker det vidare vikten av en 
hög användarvänlighet då en tjänst som inte upplevs som användarvänlig ökar kundens 
misstro mot tjänsten (Papen et al., 2019). Därmed kan utifrån studiens resultat och tidigare 
forskning konstateras att paketboxens användarvänlighet är en faktor som anses viktig av 
paketboxanvändare oavsett om de handlar från apoteks- eller modebranschen. 
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Tabell 21: Den beroende gruppens svar för faktorn användarvänlighet 

 
 

Tabell 22: De oberoende gruppernas svar för faktorn användarvänlighet 

 
 
Utifrån analysen uppdelad på demografiska variabler, se tabell 21 och 22, visar resultaten att 
användarvänlighet är en viktigare faktor desto äldre paketboxanvändare blir. Detta kan 
förklaras av att äldre upplever det som svårare att använda ny teknik (Porter & Donthu, 2006) 
vilket ökar vikten av användarvänlighet vid användning av en tjänst likt paketbox. Det bör dock 
noteras att antal respondenter i den äldre åldersgruppen var få och att resultaten därmed ska 
tolkas med försiktighet. Det låga antalet paketboxanvändare som i övre ålder besvarat enkäten 
förklaras troligtvis av att äldre människor i allmänhet är mindre mottagliga för att prova ny 
teknik såsom paketbox (Mitrea et al., 2020). För övriga demografiska variabler: kön, 
utbildningsnivå och avstånd till paketbox, så finns inga väsentliga skillnader. Detta motsäger 
tidigare forskning som pekar mot att lågutbildade uppfattar användarvänlighet som viktigare 
än högutbildade för att använda ny teknik (Porter & Donthu, 2006). Detta skulle dock kunna 
förklaras av att enbart två respondenter i enkäten saknade avslutad gymnasial utbildning och 
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att resterande hade avslutat en gymnasial utbildning och/eller en eftergymnasial utbildning. 
Därför fanns det få respondenter som hade en låg utbildningsnivå.   
 

4.3.6 Undvikande av mänsklig interaktion 

Wilcoxon signed-rank testet visar att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad i 
åsikterna kring undvikande av mänsklig interaktion mellan branscherna (se tabell 9). P-värdet 
är 0,272 och nollhypotesen kan således inte förkastas. Eftersom denna faktor är den faktor som 
resultatet visar är minst viktig för studiens urval så kan resultatet från Wilcoxon signed-rank 
tolkas som att respondenterna anser att undvikande av mänsklig interaktion är lika viktig vid 
paketboxanvändning oavsett vilken bransch de e-handlar från. Även Kruskal-Wallis 1-way 
ANOVA visar att det inte finns någon statistiskt säkerställd branschskillnad för faktorn (se 
tabell 10). Studiens hypotes, enligt nedan, kan därmed anses vara korrekt: 

 
H6: Undvikande av mänskliga interaktioner är viktigt vid e-handel via paketbox 
både från apoteksbranschen och modebranschen  

 
Detta resultat är inte förvånande då åsikten om undvikande av mänsklig interaktion har visat 
sig variera från person till person (Lee & Lyu, 2016; Vakulenko et al., 2018). Dock innebär detta 
också att det inte kan uteslutas att andra paketboxanvändare än studiens urvalsgrupp upplever 
en skillnad vid e-handel från de olika branscherna. Lee och Lyu (2016) menar att kunder som 
värderar en rolig och spännande e-handelsupplevelse högt har ett mindre behov av mänsklig 
interaktion. Eftersom hedoniska produkter är associerade med dessa attribut (Dhar & 
Wertenbroch, 2000; Lu et al., 2016) och modeprodukter generellt kan antas tillhöra denna 
kategori enligt tidigare resonemang, så skulle vissa paketboxanvändare kunna anse att 
undvikande av mänsklig interaktion är viktigare vid e-handel av mode. Förutsatt att beteenden 
från den sociala distanseringen kvarstår som Kirk och Rifkin (2020) menar så är det däremot 
möjligt att andra tycker att det är viktigare från apoteksbranschen ur ett smitto- och 
pandemiskt perspektiv. 
 
Ingen tidigare forskning har kunnat identifieras som visar på att det eventuellt skulle kunna 
förekomma demografiska skillnader för vikten av undvikande av mänsklig interaktion vid 
paketboxanvändning. Analysen av de demografiska faktorerna sett till medelvärdena för 
respektive faktor i denna studie visar dock på att respondenterna ansåg att undvikande av 
mänsklig interaktion var mindre viktigt ju äldre de var (se tabell 23 nedan). Detta mönster 
kunde noteras för båda branscherna i den beroende gruppen. Eftersom merparten av 
respondenterna genomgående var i den yngsta ålderskategorin (18–30 år), vilket illustreras i 
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tabell 6, kan det dock inte bortses ifrån att detta resultat bör beaktas med stor försiktighet. En 
möjlig förklaring till detta samband skulle däremot kunna vara att yngre människor är mer 
positiva till att ta till sig ny teknologi än äldre människor (Susanto et al., 2022). Detta i sin tur 
skulle kunna betyda att äldre uppskattar att kunna be någon om hjälp med teknologin ifall de 
inte känner sig bekväm med den. Meuter (2003) menar nämligen att det krävs att användaren 
är bekväm med självbetjäningsteknologin för att den ska användas. Om användaren inte är helt 
bekväm skulle det därför vara logiskt att vilja be om hjälp.  
 

Tabell 23: Den beroende gruppens svar för faktorn undvikande av mänsklig interaktion 

 
 

Tabell 24: De oberoende gruppernas svar för faktorn undvikande av mänsklig interaktion 

 
 
Med avseende på könsfördelning så kan en liten tendens till att kvinnor anser att undvikande 
av mänsklig interaktion är viktigare än män ses. Denna skillnad var något tydligare för 
modebranschen men kunde urskiljas såväl i den beroende gruppen som i de oberoende 
grupperna (se tabell 23 & 24). Det var dock betydligt fler kvinnor som svarat än män i den 
beroende gruppen (se tabell 6). En tydligare tendens kan däremot ses för utbildningsnivån. 
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Generellt visar medelvärdena på att det var viktigare för högutbildade personer i den beroende 
gruppen med undvikande av mänsklig interaktion än för de med lägre utbildning (se tabell 23). 
Detta skulle kunna bero på att högutbildade har mer kunskap om pandemin och 
smittspridning än lågutbildade. Det skulle även kunna bero på att högutbildade eventuellt har 
mer kunskap om teknologi än lågutbildade och därför inte är i behov av mänsklig hjälp för att 
använda paketboxen. Vidare visar medelvärdena för den beroende gruppen på att det var 
viktigare med undvikande av mänsklig interaktion för paketboxanvändare med kort avstånd till 
paketboxen än för de med längre avstånd (se tabell 23). Detta skulle dock kunna förklaras av 
att denna grupp var betydligt större i antal svaranden än de med längre avstånd. Värt att notera 
är dock att standardavvikelserna för de demografiska faktorerna för undvikande av mänsklig 
interaktion var höga (se tabell 23 & 24). Därför läggs ingen större vikt vid dessa skillnader.  
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5. Diskussion  
Denna studie har undersökt vilka faktorer som är viktiga för kunder vid användning av 
paketbox som leveransalternativ i Sverige vid e-handel från apoteksbranschen respektive 
modebranschen. Resultatet illustreras i figur 15 nedan. Modellen visar medelvärdet för 
respektive undersökt faktor för den beroende gruppen som var det primära fokuset i denna 
studie. De faktorer som respondenterna ansåg vara viktigast är färgmarkerade i gult. 
Geografisk bekvämlighet var den faktor som paketboxanvändare ansåg vara den viktigaste av 
de sex undersökta faktorerna. Detta visar vikten av att paketboxföretag bör fortsätta 
expansionen av sin verksamhet och placera ut paketboxar på geografiskt lämpliga platser. Om 
alla paketboxföretag däremot placerar ut varsin paketbox på en geografiskt lämplig plats 
kommer sannolikt platsbrist uppstå. Enligt Svensk Digital Handels VD Per Ljungberg är därför 
en transportörsberoende paketbox inte långsiktigt hållbart för kunder då det vore som att ha en 
postlåda utanför varje hus för varje postaktör (Ljungberg, 2021). Detta tyder på att 
transportörsoberoende paketboxar kan vara framtiden. Ett samarbete skulle dock kräva såväl 
finansiella som logistiska uppoffringar för aktörerna (IPC, 2021). 
 
Efter geografisk bekvämlighet ansåg respondenterna att leveranstid var näst viktigast, tätt följt 
av användarvänlighet och öppettider (se figur 15 nedan). Resultaten från tidigare forskning har 
visat en uniform bild angående dessa faktorer då merparten är överens om att dessa är viktiga 
för e-handelskunder vid användning av paketbox. Dock kan det ifrågasättas om detta gäller 
generellt för e-handlare eller om det är specifikt för paketboxanvändare. Miljömässig 
hållbarhet ansågs också vara viktigt, dock inte i samma grad som de tidigare nämnda 
faktorerna. Därför är denna faktor gråmarkerad i figur 15 nedan. Då paketbox är ett mer 
miljövänligt leveransalternativ i jämförelse med till exempel hemleverans (Moroza & 
Polkowskib, 2016; Perboli et al., 2018) men faktorn trots detta inte var bland de viktigaste i 
denna studie kan det diskuteras huruvida paketboxanvändare faktiskt är medvetna om dess 
miljöfördelar. En ökad informationsdelning kring dessa fördelar skulle sannolikt kunna bidra 
till sådan ökad medvetenhet hos e-handelskunder. Detta skulle i sin tur även kunna påverka 
deras val av leveransalternativ (Ignat & Chankov, 2020) och förhoppningsvis även leda till att 
de värderar denna faktor högre. Trots detta kan det också vara så att kunder är medvetna om 
paketboxens miljömässiga fördelar men att de personligen inte värderar denna faktor högt vid 
paketboxanvändning. Att studiens resultat visar att paketboxanvändare inte verkar tycka att 
miljömässig hållbarhet är lika viktigt som geografisk bekvämlighet, leveranstid, 
användarvänlighet och öppettider är något oroväckande. I och med en ökad e-handel 
(PostNord, 2020; PostNord, 2021b) så ökar behovet av miljövänliga leveransalternativ. 
Paketbox är ett miljövänligt leveransalternativ (Mitrea et al., 2020) och således borde det 
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premieras på grund av dess miljöfördelar. Minst viktigt för paketboxanvändare och därav 
markerat i vitt i modellen (se figur 15 nedan) var undvikandet av mänsklig interaktion. Detta 
var något oväntat ur ett pandemiskt perspektiv då effekten av den sociala distanseringen och 
dess påverkan på kundbeteende väntades kvarstå, enligt (Kirk & Rifkin, 2020). Att undvikande 
av mänsklig interaktion inte är lika viktigt för paketboxanvändare som andra undersökta 
faktorer skulle dock kunna ses som ett argument till varför paketboxföretag bör fortsätta 
utveckla tjänsten. Resultaten skulle kunna indikera att paketboxanvändare inte nödvändigtvis 
vill undvika människor vid användning av ny teknik, vilket kan bero på att mänsklig 
interaktion påverkar viljan att testa ny teknik (Meuter et al., 2005). 
 

 
 

Figur 15: Illustration över studiens resultat 

 
Även om tidigare forskning har undersökt faktorer som påverkar användningen av paketbox så 
har ingen tidigare forskning som jämför faktorer mellan branscher vid paketboxanvändning 
hittats. Utifrån studiens resultat har två branschskillnader identifierats och dessa skillnader 
avser leveranstid samt miljömässig hållbarhet. För övriga faktorer kunde ingen branschskillnad 
påvisas. Leveranstid visade sig vara viktigare för paketboxanvändare vid e-handel från 
apoteksbranschen än vid e-handel från modebranschen. Paketbox har en kort leveranstid 
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(Mitrea et al., 2020; Quak et al., 2014), således bör det vara till fördel för e-apotek att erbjuda 
detta leveransalternativ. Vidare skulle även paketboxföretag eventuellt gynnas av att erbjuda 
sina leveranstjänster för e-apotek vars kunder enligt studiens resultat värderar en kort 
leveranstid högt. Trots att det finns en skillnad mellan branscherna så bör det noteras att 
leveranstid anses vara viktigt även för paketboxanvändare som e-handlar från modebranschen, 
däremot inte lika viktigt som när de e-handlar från apoteksbranschen. Därför finns det en 
möjlighet att de nämnda fördelarna för såväl e-handeln som paketboxföretag gäller även vid e-
handel från modebranschen. Däremot skulle studiens resultat kunna tyda på att paket från 
apoteksbranschen bör prioriteras framför paket från modebranschen i leveranskedjan hos 
paketboxföretag.  
 
Branschskillnaden som kunde identifieras för miljömässig hållbarhet visade att 
paketboxanvändare som e-handlar från modebranschen ansåg att faktorn var viktigare än vid 
e-handel från apoteksbranschen. Förutsatt att en ökad mängd information om hållbarhet leder 
till att kunder väljer ett mer hållbart leveransalternativ (Ignat & Chankov, 2020) så skulle 
därför en ökad informationsdelning om den miljömässiga fördelen som paketbox medför 
därför kunna antas vara viktigare att prioritera för företag som säljer modeprodukter online i 
jämförelse med e-apotek. Detta skulle till exempel kunna göras genom en ökad marknadsföring 
på hemsidan i den slutgiltiga delen av köpet. Vidare skulle anledningen till att 
paketboxanvändare upplever miljömässig hållbarhet som en viktigare faktor när de handlar 
från modebranschen jämfört med apoteksbranschen kunna vara att de som handlar från 
modebranschen är mer medvetna om de negativa miljöaspekter som modebranschen medför. 
Detta eftersom modebranschen alltjämt är uppmärksammad i medier i och med dess negativa 
konsekvenser för miljön, vilket inte diskuteras lika omfattande för apoteksbranschen i 
samhället. 
 
Att undersöka kundperspektivet vid paketboxanvändning kan bidra till ökad kunskap om 
denna självbetjäningsteknik vilket kan gynna användarna om tjänsten anpassas utifrån 
kunders preferenser. Däremot så kan en ökad kunskap om användningen av paketbox gynna 
fler än användarna. Ur ett logistiskt perspektiv har tidigare konstaterats att paketbox är en 
lösning på last mile problemet då det reducerar transportsträckan såväl som komplexiteten vid 
utkörning (Mitrea et al., 2020). Detta gör i sin tur gör att paketbox är ett miljövänligare 
alternativ jämfört med hemleverans på grund av minskad mängd trafik och minskade utsläpp 
(Moroza & Polkowskib, 2016; Perboli et al., 2018). En ökad förståelse för vad kunder anser som 
viktigt vid paketboxanvändning kan således leda till en ökad användning av 
leveransalternativet. En ökad användning av paketbox kan i sin tur förenkla last mile 
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leveranser för tredjepartslogistiker samtidigt som det är mer miljövänligt.  Då e-handel väntas 
växa även framöver kan paketbox vara lösningen för såväl kundernas ökade krav som för last-
mile problematiken och de miljömässiga utmaningarna som samhället står inför. Utifrån 
ovanstående resonemang illustreras i figur 16 denna leveranskedja och hur studiens bidrag kan 
ses ur ett större perspektiv.  

 
 

Figur 16: Illustration över paketboxens del i leveranskedjan  
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6. Slutsatser 
Detta kapitel avser att kortfattat sammanställa de slutsatser som kunde dras utifrån studiens 
resultat. Därmed besvaras även de forskningsfrågor som presenterades inledningsvis. 
Avslutningsvis ges även förslag på framtida forskning för att vidare kartlägga identifierade 
kunskapsluckor. 
 

6.1 Studiens slutsatser  

Studiens syfte var att kartlägga vilka faktorer som är viktiga för kunder vid användning av 
paketbox som leveransalternativ i Sverige vid e-handel från apoteksbranschen respektive 
modebranschen. Detta gjordes utifrån två forskningsfrågor där den första presenteras nedan: 

- Vilka faktorer är viktiga för kunder vid användning av paketbox som 
leveransalternativ vid e-handel från apoteks- respektive modebranschen? 

Alla undersökta faktorer är viktiga för paketboxanvändare vid e-handel från apoteks- 
respektive modebranschen men i olika grad. De som studiens urvalsgrupp ansåg vara viktigast 
är geografisk bekvämlighet följt av leveranstid, användarvänlighet och öppettider. Miljömässig 
hållbarhet var inte lika viktig som de tidigare nämnda faktorerna. Undvikande av mänsklig 
interaktion var minst viktig av de undersökta faktorerna.  
 
Studiens andra forskningsfråga följer enligt nedan: 

- Vilka faktorskillnader och -likheter finns det för kunder vid användning av paketbox 
som leveransalternativ vid e-handel från apoteks- respektive modebranschen? 

Resultatet visade att statistiskt säkerställda branschskillnader fanns för två av de undersökta 
faktorerna. De två faktorer där en skillnad kunde påvisas var leveranstid och miljömässig 
hållbarhet. Leveranstid visade sig vara viktigare för paketboxanvändare vid e-handel från 
apoteksbranschen än vid e-handel från modebranschen. Miljömässig hållbarhet visade sig 
däremot vara viktigare för paketboxanvändare vid e-handel från modebranschen än vid e-
handel från apoteksbranschen.  
 
I och med att kunder ställer allt högre krav på leveransalternativ och dess flexibilitet så är 
paketbox ett leveransalternativ i modern anda. Detta för att tjänsten i mångt och mycket 
möjliggör geografisk bekvämlighet, snabba leveranstider samt flexibla öppettider. Däremot 
visade studiens resultat att det finns fler faktorer som paketboxanvändare anser viktiga, till 
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exempel användarvänlighet. Studien visade också på att det finns branschskillnader med 
avseende på vissa av studiens utvalda faktorer. Detta pekar återigen på att flexibilitet står i 
fokus för e-handelskunder. Med hjälp av denna studies resultat kan paketboxföretag optimera 
leveranskedjan och dess flexibilitet utifrån paketboxanvändares preferenser än mer. Således är 
det inte omöjligt att paketbox är här för att stanna.  
 
Vad tror du är framtidens leveransalternativ? Paketbox? Yes box! 
 

6.2 Vidare forskning 

Utifrån denna studie kan det konstateras att paketbox fortfarande är ett relativt outforskat 
område och vidare forskning skulle bland annat gynna paketboxföretag, paketboxanvändare, e-
handlare samt e-handeln. Trots denna studies bidrag så finns det ett behov av att undersöka 
såväl de valda faktorerna som ytterligare faktorer samt eventuella andra branschskillnader vid 
paketboxanvändning. Detta skulle exempelvis kunna göras i en större och mer jämnt fördelad 
urvalsgrupp för att uppnå en högre generaliserbarhet. Vidare skulle det vara av intresse att 
undersöka orsaken till eventuella branschskillnader närmre då denna studie visar på att det 
skulle kunna bero på både demografiska skillnader och på produkternas karaktär. Det faktiska 
sambandet mellan orsaken och den faktiska branschskillnaden har tidigare inte undersökts och 
skulle således vara av intresse för vidare forskning. Då branscher inkluderar en stor bredd av 
produkter skulle framtida studier även kunna undersöka paketboxanvändning vid e-handel av 
särskilda produkter, till exempel hedoniska/utilitaristiska produkter eller låg-
/högengagemangsprodukter.  
 
Utifrån de branschskillnader som denna studies resultat visade, är leveranstid och miljömässig 
hållbarhet intressanta att studera vidare. Detta framför allt med avseende på om det finns 
skillnader även mellan andra branscher samt varför dessa skillnader finns. Ytterligare en faktor 
av intresse såväl för självbetjäningsteknik som för paketbox är användarvänlighet som visat sig 
vara en viktig faktor vid användande av ny teknologi. Studiens resultat visade att äldre 
upplever användarvänlighet som viktigare och tidigare forskning har visat att 
paketboxanvändare oftast är yngre. Därför bör det undersökas hur även äldre kan inkluderas 
och introduceras till paketbox eller andra moderna leveransalternativ. Användarvänlighet 
skulle även kunna kopplas till teknisk ångest och acceptans av ny teknik då en avsaknad av 
förståelse för tekniken leder till att kunder inte känner sig bekväma med teknologin och således 
inte vill använda den. För att undersöka detta mer rikligt och djupgående skulle en kvalitativ 
studie anses lämplig för att få en djupare förståelse av kontexten. I och med att allt fler 
paketboxar tillkommer i Sverige och flera av dem placeras utomhus så skulle även 
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säkerhetsfrågorna vara intressanta att undersöka närmre ur ett kundperspektiv. Anser 
kunderna att en sådan lösning är säker eller upplever de till exempel en högre stöldrisk? 
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