
 

 

 

 

 

 

 

  

Kundnöjdhet på pakettjänster 

– en undersökning om hur olika kvalitetsfaktorer 

påverkar kundnöjdhet. 
 

Södertörns högskola | Institutionen för företagsekonomi 

Kandidatuppsats 15 hp | Ledarskap | Vårterminen 2012 

Programmet för Logistik och ekonomi 

Av: Charlotte Lorenzen och Greta Yanez Carrasco 

Handledare: Yohanan Stryjan 

 



 

 

Förord 

 

 

Författarna till denna uppsats är Charlotte Lorenzen och Greta Yanez Carrasco som läser 

kandidatprogrammet Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola. 

En stor tack går till alla företagens respondenter i stockholmsområde som ställde upp och 

besvarade uppsatsens enkätfrågor och gjorde det möjlig för oss att skriva den här uppsatsen. 

Vi vill tacka vår handledare Yohanan Stryan som kom med positiv feedback, konstruktiv 

kritik och ledde oss genom hela arbetsprocessen. 

Slutligen så vill vi tacka varandra för ett bra samarbete, vår förståelse för varandra, vårt 

tålamod med varandra och vår goda kommunikation under uppsatsskrivningen. 

 

  



 

 

Sammanfattning 

 

Problemdiskussion: En undersökning som har gjorts av SKI (Svenskt kvalitetsindex) visar 

att nöjdheten bland kunderna inte uppfylls på pakettjänster och att kundernas förväntningar 

inte blir tillfredsställda. Detta kan bero på att olika faktorer som paketskador, 

leveransförseningar eller dålig kundservice leder till att kundernas missnöje på kvaliteten och 

de utförda tjänsterna går ned. För att skapa en positiv utveckling i branschen måste 

transportörerna förstå, uppfylla och överträffa kundernas behov så att de blir nöjda med 

kvaliteten. Genom god kvalitet vinner transportörerna nöjda och trogna kunder som 

återkommer.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka varför kundnöjdheten på pakettjänster 

minskar. 

Frågeställning: Vilka faktorer påverkar kundnöjdhet på pakettjänster? I vilken utsträckning 

är transportköparnas behov tillfredställda? 

Metod: Undersökningen är baserad på en kvantitativ metod. Data samlades in via 

telefonenkäter med 100 slumpvis utvalda grossister och företag som bedriver elektronisk 

handel. Svarsfrekvensen uppgick till 57 procent och 43 procent ingick i bortfallet. Själva 

undersökningsenkäten bestod av sju frågor. Respondenternas svar utvärderades och vi kunde 

ange genomsnittliga procentandelar för respektive kategori. Vi gjorde också jämförelser 

mellan kundnöjdhet och olika kvalitetsfaktorer med hjälp av Pearsons korrelation.  

Teori: Uppsatsens teorier består av teorin om leveransserviceelementen, Grönroos modell, 

Servqualmodellen samt Kanomodellen.  

Resultat: I detta kapitel presenteras tabeller och diagram som grundas på 

enkätundersökningen. 

Slutsats: Kunderna är generellt sett nöjda med kvaliteten på pakettjänster. Som framgår i 

studien var alla kvalitetsfaktorer betydelsefulla för att uppnå kundnöjdheten på pakettjänster. 

De kvalitetsfaktorer som påverkade kundnöjdheten mest, var trygghet, varans felfrihet och 

information om leverans. 

Nyckelord: pakettjänster, kundnöjdhet, kundtillfredsställelse, kvalitet, transportörer, 

transportköpare. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till vårt uppsatsarbete. Bakgrunden ska ge läsaren ett 

första intryck av ämnesområdet. Vidare följer problemdiskussion, syfte, frågeställning och 

avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Produktionen av tjänster och varor som säljs på marknaden och som levereras av företag till 

kunder till rätt pris och i rätt tid skapar ekonomisk tillväxt. Transportörerna levererar godset 

och driver varuflödets kedja. I ett konkurrenskraftigt näringsliv är det viktigt och nödvändigt 

att det finns ett effektivt transport- och logistiksystem. Transport- och logistiksystemet har till 

uppgift att styra näringslivets försörjningskedja av varor och samtidigt ge information om 

distributionen av färdiga produkter. Denna försörjningskedja av aktiviteter ska tillfredsställa 

kundernas behov på efterfrågan och förväntningar (www.svensktnaringsliv.se). 

Transporter är den mest typiska logistikaktiviteten och innebär en förflyttning av gods från en 

plats till en annan vilket skapar plats- och tidsnytta hos transportköparen eller kunden 

(Lumsden, 2006). ”Lastbilen som transportmedel för gods är alltså mycket central. Omkring 

90 procent av transportarbetet under 2008 var inrikestrafik, det vill säga transporter med start- 

och målpunkt inom Sverige. Transportarbetet som mäts i tonkilometer har ökat relativt stadigt 

sedan slutet av 1980-talet. År 2008 uppgick transportarbetet inrikes till 38 miljarder 

tonkilometer” (www.scb.se). 

Transportköparna påstår att kvalitetsfrågor är av stor betydelse när en transporttjänst utförs. 

Med detta menas att kvaliteten blir viktigare än själva priset som konkurrensparameter för 

transportföretagen (Lumsden i Larsson, 1987, sid. 106). 

Andra viktiga kriterier inom transporttjänster är att kunna leverera produkten till kunden i rätt 

kvantitet och skick, på rätt plats och vid rätt tidpunkt och för den kostnad man kommit 

överens om. Om dessa kriterier uppfylls presterar företaget en hög leveransservice (Lumsden, 

2006). 

Konkurrensen blir hårdare bland transportföretagen och utbudet ökar på marknaden därför att 

kunderna ställer högre krav på transportörerna. Valmöjligheterna blir därmed fler för 

kunderna. För att skapa konkurrensfördelar försöker företagen vinna kunden genom att 

tillfredsställa och uppfylla deras förväntningar och behov (Lumsden, 2006). 

http://www.svensktnaringsliv.se/
http://www.scb.se/
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1.2 Problemdiskussion 

Svensk Kvalitetsindex (SKI) genomförde under 2011 en undersökning gällande nöjdhet på 

pakettjänster. I denna undersökning tillfrågades företagskunder om sina relationer till sitt 

företag för pakettjänster. De transportörer som var med i undersökningen var DHL, DB 

Schenker, Posten AB, TNT, UPS och en del andra mindre bolag. SKI:s undersökning visar att 

kundnöjdheten har gått ned totalt sett. Skillnaden mellan kundernas förväntningar och den 

upplevda kvaliteten visade att inga av de nämnda transportörerna var perfekta. Posten AB 

utkristalliserade sig dock som bäst (www.kvalitetsindex.se).  

Inom transporttjänster kan det finnas olika faktorer som skulle kunna påverka kundernas 

nöjdhet och deras upplevda kvalitet på tjänster. ”En transport består av en fysisk del- 

förflyttning och hantering av gods och en immateriell del som information, kvalitet, säkerhet” 

(Lumsden, 2006, sid. 74). Genom att gods förflyttas med olika transportslag, hanteras och 

lagras tills den når kunden, är det viktigt att godset inte skadas eller förloras, och att det 

kommer till kunden i rätt skick. Andra viktiga faktorer är att hålla tider och leverera enligt 

följesedel. En mycket stor del av kvaliteten bestäms av hur tjänsten levereras. Här är 

bemötande, presentation, pålitlighet och engagemang viktiga aspekter. Servicen efter 

leveransen är också viktig och här ingår garantier, support och reklamation (Lumsden, 2006).  

Edvardsson & Thomasson (1995) hävdar att tjänstens värde och kvalitet bestäms av kunden. 

”För att kunna konstruera bra tjänstekoncept måste man sätta sig in i kundens situation, behov 

och förväntningar. Hög kvalitet leder vidare till nöjda kunder. Nöjda kunder är lojala och 

bidrar till att ett positiv rykte sprids på marknaden” (Edvardsson & Thomasson, 1995, sid. 25-

27). 

Därför är det intressant att undersöka vad som kan göras för att kundnöjdheten ska öka istället 

för att sjunka som SKI:s undersökning visar att den gör. Med kunskap om vad kunderna inte 

är nöjda med kan företag i branschen arbeta för att höja kundnöjdheten.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför kundnöjdheten på pakettjänster minskar. 

http://www.kvalitetsindex.se/
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1.4 Frågeställning 

För att nå syftet att ta reda på varför kundnöjdheten på pakettjänster minskar ställer vi 

följande fråga:  

o Vilka faktorer påverkar kundnöjdheten på pakettjänster? 

o I vilken utsträckning är transportköparnas behov tillfredsställda? 

1.5 Avgränsning  

Arbetet är avgränsat till grossister och grosshandlare som bedriver elektronisk handel i 

stockholmsområdet. Grossister och grosshandlare som bedriver elektronisk handel kommer 

inte väljas branschvis. Undersökningen behandlar enbart pakettjänster för företagskunder 

(B2B) som är existerande kunder till DHL, DB Schenker och Posten AB. De företag vi har 

undersökt anlitar de nämnda transportörerna för pakettjänster för att kunna leverera till sina 

egna befintliga kunder. Arbetet är begränsat till kundernas perspektiv och kommer inte att 

behandla varje enskild transportör för sig själv. 
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1.6 Begreppsförklaring 

Tidsnytta: tjänster konsumeras när det behövs (Lumsden, 2006). 

Platsnytta: gods förflyttas från en plats till en annan där den efterfrågas (Lumsden, 2006). 

Transportköpare: den person som köper en tjänst av transportören. 

Transportör: ett företag eller en person som ingår ett avtal med en kund för transport av gods 

(www.posten.se). 

B2B (Business to Business): handel mellan företag, det vill säga där både avsändare och 

mottagare är företag (www.posten.se). 

  

http://www.posten.se/
http://www.posten.se/
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras valet av en kvantitativ metod. Vidare beskrivs 

tillväggångssättet i undersökningen samt självkritik för metoden. 

2.1 Positivistisk vetenskapssyn 

Med positivistisk vetenskapssyn menas att det finns en objektiv verklighet. Vetenskapens 

uppgift är att finna sanningen om verkligheten och förklara hur den är och hur den inte bör 

vara. Endast det som är verkligt och iakttagbart bör vara objekt för vetenskapen. En teoris 

värde avgörs i hög grad av dess förmåga att göra korrekta förutsägelser och av att forskaren är 

neutral och opartisk (Skärvad, 2003). I positivismen studeras forskningsobjekt del för del och 

allt byggs på iakttagelser som är logiskt prövbara (Davidson, 2007 sid. 27). 

Undersökning grundas i en positivistisk vetenskapssyn i vilken verklighetens existens 

förklaras genom mätbara svar som är logiskt prövbara. Därför har vi gjort vårt bästa för att ha 

en opartisk relation till problemet och undersökningen. Vi har också försökt utforma 

enkätfrågorna så att de inte ska innehålla värderande frågor. Med detta paradigm betonas att 

undersökningen utgår ifrån det positivistiska synsättet. 

 

2.2 Kvantitativ metod 

”Kvantitativ forskning kan betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när 

det gäller insamling och analys av data” (Bryman & Bell, 2010, sid.40). Kvantitativ data är 

”hård” i form av operationaliserade indikatorer som anpassar sig till räkneoperationer 

(Johannessen & Tufte, 2003, sid. 69). 

Vi kommer att använda en kvantitativ metod för att genomföra undersökningen. Vi anser den 

kvantitativa metoden vara lämpligast för att belysa frågeställningen, som ju handlar om vilka 

faktorer som påverkar transportköparens nöjdhet på pakettjänster.  

Med kvantitativ datainsamling får vi möjlighet att mäta det teoretiska fenomen vi vill belysa. 

Med hjälp av strukturerade frågor och bundna svar tror vi att vi kommer få exakt den 

information vi strävar efter att undersöka. 

Enkäten gör att vi kommer att kunna ställa identiska frågor till alla undersökningsenheter. Det 

är viktigt att vi får rätt information och att mängden insamlad data är tillräckligt stor för att vi 
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ska kunna göra generaliseringar. Därför är den kvantitativa metoden mest relevant för 

undersökningen. 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Metoder för datainsamling 

Datakällor kan delas in i primär- och sekundärkällor. Primärdata är data som utredare själva 

samlat in (Skärvad, 2003, sid. 52). I vår uppsats kommer primärdata att samlas in via 

strukturerade telefonenkäter. Strukturerade telefonenkäter innebär att det finns förutbestämda 

frågor med fasta svarsalternativ (Davidson, 2007). Sekundärdata är information eller material 

som är insamlat av andra (Skärvad, 2003, sid. 52). För att få in sekundärdata kommer vi 

använda oss av relevant litteratur i ämnet. 

Vi kommer att genomföra informationssökningar på olika webbplatser och via sökmotorerna 

Google Scholar, Google, Yahoo samt Scirus. Vi kommer använda oss av sökorden 

pakettjänster, kundnöjdhet, paketskador, transportörer, kvalitet, förväntningar och svensk 

kvalitetsindex. Dessutom kommer databasen JSTOR och Business Source Premier att 

användas till sekundärdata.  

2.3.2 Utformning av enkäten 

Enkäter är en teknik för att samla in information och som bygger på frågor (Davidson, 2007, 

sid. 69). För att få svar på vår frågeställning om vilka faktorer som påverkar kundnöjdheten 

på pakettjänster valde vi att göra en telefonenkätundersökning. Enkäten utformades med en 

hög grad av standardisering och strukturering. Undersökningsenkäten bestod av sju frågor. 

Sex av dessa frågor var formulerade med fasta svarsalternativ. En fråga krävde att 

respondenterna formulerade ett eget svar.  

Vid formuleringen av enkätfrågorna utgick vi från undersökningsproblemet och de teoretiska 

förutsättningar som beskrivs i teoriavsnittet. I enkätfrågorna undvek vi värdeladdade och 

långa frågor. För att undvika stort bortfall var enkäterna enkelt strukturerade och lätta att 

besvara och förstå. 

Vi valde DHL, Posten AB och DB Schenker som transportörer för pakettjänster eftersom de 

är de största logistikföretagen i Sverige. 
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Fråga 1 var en flervalsfråga där respondenterna fick välja vilken/vilka transportör/er de 

anlitar. Valet stod mellan DHL, Posten AB och DB Schenker. Vi ville se fördelningen och om 

det fanns en stor skillnad mellan de tre transportörerna. 

Med fråga 2 ville vi veta hur länge transportköparna har anlitat sina transportörer. Intentionen 

var att ta reda på om det fanns något samband mellan tiden, det vill säga hur länge kunderna 

har anlitat samma transportörer, och kundnöjdhet. 

I fråga 3 ville vi se hur nöjda kunderna är med transportörerna som de anlitade för 

pakettjänster. I fråga 4 ville vi se hur nöjda och tillfredsställda kunderna är utifrån de åtta 

kvalitetsfaktorerna reklamationshantering, leveranstider, varans felfrihet, information om 

leverans, flexibilitet vid leverans, pris, trygghet och bemötande hos kundtjänst. Faktorerna 

hämtade vi från teorin om leveransserviceelementen, Grönroos modell och Servqualmodellen. 

För att kunna analysera svaren använde vi oss av dessa tre teorier. Dessutom ville vi ta reda 

på hur stark korrelationen är mellan kundnöjdhet och dessa faktorer. Därför har vi också 

använt Pearsons teori om korrelation.  

I fråga 5 och 6 ville vi undersöka om transportköparnas basbehov, uttalade behov och 

omedvetna behov, som ingår i Kanomodellen, tillfredställs. 

Sista frågan var en öppen fråga gällande förbättringar på pakettjänster. Med denna fråga ville 

vi ta reda på dels vilka eventuella förslag respondenterna har angående förbättringar, dels hur 

tillfredsställda de är med de tjänster de köpt. 

2.3.3 Urval och population 

”Den första frågan man ställer sig då man funderar över population och urval är vilken del av 

befolkningen man har i åtanke för sin studie” (Johannessen & Trost, 2007, sid. 25). ”En 

population består i grunden av samtliga enheter som man gör sitt urval ifrån” (Bryman & 

Bell, 2010, sid. 111). Den metod som var relevant i undersökningen var sannolikhetsurvalet. 

Sannolikhetsurval är ett urval som har valts på slumpmässig grund. Det representativa urvalet 

blir följden av generalisering (Bryman & Bell, 2010, sid.111). 

Vår population i denna kvantitativa undersökning är 14 383 grossister i Stockholms län enligt 

SCBs databas (www.ssd.scb.se). De företag vi kontaktade valdes ut från internetsidorna 

www.grossistkatalogen.se och www.eniro.se   

Vi valde totalt de första 250 företag som sågs vid sökning på grossistkatalogen och Eniro med 

begreppet Stockholms grossist. Dessa företag valdes ut för att www.grossistkatalogen.se och 

www.eniro.se visade deras telefonnummer och länkade till deras webbplatser. Genom att 

http://www.grossistkatalogen.se/
http://www.eniro.se/
http://www.grossistkatalogen.se/
http://www.eniro.se/
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besöka webbplatserna kunde vi ta reda på om företagen var transportköpare och därmed 

aktuella för undersökningen. Efter granskningen av de 250 företag begränsade vi oss till ett 

urval av 100 grossister som är verksamma i olika branscher och alla dessa företag är 

transportköpare företag i stockholmsområdet.  

Urvalet av populationen från www.grossistkatalogen.se och www.eniro.se skedde på följande 

grundliga sätt:  

 

 

 

 

 

     

 

Tabell 2.1 Urvalet från Eniro och grossistkatalogen.  

 

 

Bortfall 

  

Vårt urval 250 

Bortfall pga. inte länkade till deras webbplatser 2 

Bortfall pga. inte aktuella för undersökningen 137 

Bortfall pga. företaget inte fanns 11 

Utvalda (som vi ringde till) 100 

Bortfall pga. tystnadsplikt 12 

Bortfall pga. tidsbrist/befann sig inte på plats 17 

Bortfall pga. anlitade en annan transportör 8 

Bortfall pga. inte hade intresse 5 

Totalt svarade 57 

Tabell 2.2 Bortfallstabell. 

 

Av de 100 företag vi valde ut fick vi 57 respondenter som i sin tur sammanlagt anlitade 85 

transportörer. 43 av de 100 ingick i bortfallet i enkätundersökningen. De 57 respondenterna 

som svarade på enkätfrågorna var själva inblandade och hade kännedom, kunskap och 

erfarenhet om köp av pakettjänster. De 43 deltagarna som ingick i bortfallet ville inte svara på 

 Urval Utvalda  Svar Bortfall 

Grossistkatalogen 150  68 41    27   

Eniro 100  32 16   16 

Totalt 250 100 57   43 

http://www.grossistkatalogen.se/
http://www.eniro.se/
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frågorna på grund av tidsbrist, tystnadsplikt, att de anlitade en transportör som inte fanns 

bland svarsalternativen eller på grund av andra orsaker. Vi insåg att det fanns ett större 

bortfall hos de större och mer kända företagen än hos de mindre företagen. De större 

företagen angav bland annat som orsak att de inte hade intresse att delta i undersökningen, 

inte ville lämna ut information eller att de hade tidsbrist. Dessutom var det svårare att nå den 

som har hand om pakettjänster på arbetsplatsen. De mindre företagen däremot var mer 

hjälpsamma och intresserade av att delta och att besvara enkätfrågorna. 

2.3.4 Pilotstudie 

Innan huvudundersökningen genomfördes, gjorde vi en pilotundersökning för att se hur pass 

bra enkätfrågorna var formulerade. Enkäten testades genom att vi besökte olika företag i 

stockholmområdet som anlitar transportörer för leveranser. Pilotundersökningen resulterade i 

att vi förstod att det är tidskrävande att besöka 100 olika företag och få dem att besvara en 

enkät. Dessutom uppstod ett problem som visade att det var svårt att få tag på rätt ansvarig 

person, en som hade den kunskap och information som krävdes för att kunna besvara 

frågorna. Genom att testa frågorna i förväg fick vi veta att en av frågorna inte var anpassad till 

undersökning vilket ledde till att den inte kom med i huvudundersökningen senare. Tack vare 

denna erfarenhet togs ett beslut om telefonenkäter fram. 

2.3.5 Huvudundersökning via telefonenkäter 

Undersökningen är baserad på strukturerade telefonenkäter. Genomförandet av 

telefonenkäterna ägde rum mellan den 24 april och den 7 maj 2012. 

Efter att ha haft en pilotundersökning togs beslutet att genomföra telefonenkäter. 

Genomförandet av telefonundersökningar gick fortare än att besöka olika företag och få svar 

på enkäten på plats. Dessutom fick vi en högre svarsfrekvens och respondenterna kunde i 

vissa fall be att vi förtydligade någon fråga. Inför samtalen informerades alla respondenter om 

undersökningssyftet. Alla respondenter var utlovade att behandlas anonymt. Telefonenkäterna 

skedde genom att vi ringde till företagens växlar som kopplade oss vidare till de rätta 

personerna. Vi anser att vi blev kopplade till de rätta personerna eftersom de kunde besvara 

enkätens frågor. De flesta respondenter arbetade inom inköpsavdelningen eller inom 

administrationen. På några företag bokade respondenterna en telefontid för att besvara 

enkätfrågorna. Frågorna besvarades direkt i telefonen, inga enkäter skickades ut i förväg. 
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2.3.6 Svenskt Kvalitetsindex 

Svenskt Kvalitetsindex lanserades 1998, den mäter och analyserar kundnöjdhet och 

kvalitetsutveckling av tjänster och produkter i näringslivet och den offentliga sektorn. SKI 

ingår i det Europeiska nätverket EPSI Rating. Data insamlingen för SKI:s undersökningar 

genomförs av Norstat i Sverige. Norstat genomförde 5500 telefonintervjuer i persontransport- 

och pakettjänsterstudien med privatkunder och företagskunder under perioden oktober - 

november 2011 (Svenskt Kvalitetsindex, 2011). Mätningen gjordes via telefonintervjuer till 

ett statistiskt urval företag/organisationer representerade hela det svenska samhället. 

Undersökningen är baserad på ett slumpmässigt urval. På branschnivån tas ett samlat index 

fram, baserat på de faktiska kundernas bedömning av sin respektive leverantörs kvalitet, 

service och prisvärdhet (Svenskt Kvalitetsindex, 2011). Kundnöjdhetsindex räknas fram via 

en analysmetod som bygger på svaren från ett 40-tal olika frågor. Utöver detta centrala mått 

beräknas också värden på image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet 

och lojalitet. Indexet för kundnöjdhet, det centrala måttet i Svenskt Kvalitetsindex, kan anta 

värden mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre anser de faktiska kunderna/brukarna att 

produkterna och leverantörerna uppfyller konsumenternas krav och förväntningar (Svenskt 

Kvalitetsindex, 2011). 

2.3.7 Validitet 

Vi anser att vår enkätundersökning har relativt hög validitet. ”Traditionellt menar man med 

validitet eller giltighet att instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att 

mäta” (Trost, 2007, sid. 65). Den teoretiska referensramen var kopplad till undersökningen 

och genom vår tolkning av teorierna formulerade vi frågorna till enkäten. Frågorna ställdes till 

rätt respondenter, dem som köper pakettjänster och som har relevant information. 

2.3.8  Reliabilitet 

Enkäten betraktas som reliabel. “Traditionellt menar man med reliabilitet eller tillförlitlighet 

att en mätning är så att säga stabil och inte utsatt för t.ex. slumpinflytelser, alla intervjuare 

skall fråga på samma sätt, situationen skall vara likadan för alla, alla skall vara på samma sätt, 

situationen skall vara likadan för alla” (Trost, 2007, sid. 64). Med detta menas att en 

undersökning ska kunna upprepas och då ge ett liknande resultat. 
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För att vara säkra på att respondenterna uppfattade frågorna på rätt sätt fick de tillräcklig 

information om syftet med undersökningen. Frågorna var korta, lätta att förstå och att besvara. 

Medan de svarade på enkäten uppstod det inte något missförstånd. Pilotundersökningen som 

genomfördes bidrog till att ge en god reliabilitet. 

2.3.9 Generaliserbarhet 

Generalisering innebär att ett resultat av ett urval eller stickprov är så representativ som 

möjligt. Generaliserbarheten innebär att man ska kunna dra slutsatser även om sådant som 

inte är med i undersökningen. Sannolikhetsurvalet är den viktigaste tekniken för att kunna 

generalisera ett resultat (Bryman & Bell, 2010, sid. 100). 

Vi anser att urvalet i enkätundersökningen är representativ. Enkätfrågorna var riktade till 

transportköpare som anlitar de tre transportföretagen som undersöktes. Vi kan dock inte dra 

slutsatsen att generaliseringen gäller för hela Sverige då undersökningen endast skedde i 

stockholmsområde. 

2.3.10  Databearbetning 

De diagram och tabeller av datamaterialet som återges är skapade i Ms Excel. I Ms Excel 

gjordes en matris med de respektive respondenternas svar. Detta för att kunna lägga svaren i 

tabeller och ange genomsnittliga procentandelar för respektive kategori. Med hjälp av tabellen 

kunde vi få en bra översikt av hur svaren blev procentuellt fördelade i respektive grupp. 

Utifrån vårt syfte ville vi inte jämföra mellan transportörerna, utan utvärdera kundernas 

nöjdhet och om deras förväntningar tillfredsställdes, därför presenteras det totala 

genomsnittliga resultatet av alla tre transportörer. 

Dessutom beräknade vi med hjälp av Pearsons korrelation samband mellan kundnöjdhet i 

enkätfråga nummer 3 och de åtta kvalitetsfaktorer i fråga nummer 4. Vi genomförde Pearsons 

korrelationsanalys och korrelationskoefficienten kunde då visa om det fanns ett positivt eller 

ett negativt samband mellan kundnöjdheten och kvalitetsfaktorerna. Våra oberoende variabler 

är de nämnda kvalitetsfaktorerna och vår beroende variabel är kundnöjdheten. Korrelationen 

mellan kundnöjdheten och tidsperioden kunde sedan räknas ut (med tidsperioden menar vi här 

hur länge företagen har använt samma transportörer). Med detta ville vi se om tidsperioden 

har någon påverkan på kundnöjdheten och i så fall om det finns ett positivt samband. 
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Pearsons korrelation anger hur stark samvariationen är. Den varierar mellan -1,0 och +1,0. En 

korrelation som är lika med 0 visar att det inte finns något samband mellan variablerna. En 

korrelation på +1,0 visar ett starkt positivt samband mellan värdena på variablerna medan en 

korrelation på -1,0 innebär ett absolut negativt samband (Johannessen & Tufte, 2003, sid. 

187). 

 

  

Fig. 2.3.9 Pearsons korrelationsformel. 

 

2.4  Självkritik för metoden 

En brist i undersökningen var att enkäterna inte var kodade på så sätt att vi kunde säga från 

vilka respondenter enkäterna kommer ifrån. Detta ledde till att det inte fanns en möjlighet att 

göra en fullständig bortfallsanalys. På grund av att vi inte kunde göra en bortfallsanalys är vi 

medvetna om att tillförlitligheten kan minska.  

Under databearbetning insåg vi att svarsalternativen ”vet ej” var irrelevant att ha i enkäten. 

Alla som tillfrågades i vår undersökning hade kunskap för att kunna besvara enkätfrågorna 

utan att använda svarsalternativen ”vet ej”. Svarsalternativen ”vet ej” framkommer därmed 

inte i databearbetning och i resultatdelen.  

Angående SKI:s undersökning om pakettjänster år 2011 kunde vi inte ta fram mer detaljerad 

data om hur SKI genomförde sin undersökning. Den fullständiga informationen om 

undersökningen fanns inte tillgänglig på SKI:s hemsida. 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier som vi anser är relevanta för analysen av uppsatsarbetet. 

Teorierna valdes för att vi skulle kunna analysera vad som påverkar kundernas 

tillfredsställelse och nöjdhet på transporttjänster. Utifrån de valda teorierna formulerade vi de 

enkätfrågor som ligger till grund för analysen och resultaten. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av teorierna. 

3.1 Leveransserviceelement 

Leveransservicen är en prestation gentemot kunden. Den innebär att en tjänst ska levereras i 

tid, att den är tillgänglig och att den levereras på rätt plats. Transportskador ska aldrig uppstå 

under leveransen. Paketgods ska komma fram i det skick som utlovas. Servicen är starkt 

kopplad till logistik. Logistiken ser till att det fysiska flödet fungerar och att kundservicen är 

tillfredsställd (Lumsden, 2006, sid. 60). 

 

Elementen i leveransservicen: 

Leveranspålitlighet 

Leveranspålitligheten är tillförlitligheten i leveransen och det är viktigt att ett företag kan 

leverera inom det tidsintervall som man kommit överens om med kunden. 

Leveranspålitligheten kan sammanfattas med begreppet ”Just in time” som har haft stor 

betydelse och tillämpning på marknaden (Lumsden, 2006, sid. 261-262). 

 

Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerhet innebär att en transportör levererar rätt produkt i rätt kvantitet. För en 

smidig leverans är det viktigt att olika störningar i distributionsflödet elimineras (Storhagen, 

2003, sid 171). Störningar och avvikelser i leveransen uppstår bland annat genom 

administrativa fel eller godsskador som sker under leveransen (Bjørnlund, 2003, sid. 59). 

 

Flexibilitet 

Flexibilitet är transportörens förmåga att kunna anpassa leveranser till kundernas önskemål 

och hitta nya lösningar när det gäller till exempel att förändra leveranstiden (Lumsden, 2006, 

sid 263). 
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Information 

Elementet information utgörs av den kommunikation som sker mellan transportören och 

kunderna för att transportören ska få mer information om kundernas behov och om vad som 

önskas. Här ingår dessutom information om leveransen (Lumsden, 2006, sid. 263). 

 

Kundanpassning 

Kundanpassning handlar om förmågan att tillgodose kundernas behov, förväntningar och om 

att leva upp till speciella önskemål (Bjørnlund, 2003, sid. 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Leveransserviceelement, fri tolkning. 

3.2 Grönroos modell 

Modellen beskriver kundens upplevelse på tjänstekvalitet. Tjänsteföretag använder sig av 

modellen för att bättre kunna förstå vad en tjänst består av i kundernas ögon. Kunder kan 

uppleva och värdera varor då de har fysiska egenskaper, medan tjänster endast kan värderas 

just i konsumtionsögonblicket och inte innan. En kund efterfrågar en tjänst, 

produktionsprocessen börjar och när tjänsten slutförs erhåller kunden ett resultat. I 

produktions- och konsumtionsprocessen växer tjänstens egenskaper fram. Kvaliteten på 

tjänsteegenskaperna kommer fram när kunderna bedömer sina upplevelser och genom deras 

uppfattning av kvaliteten (Grönroos, 2008, sid. 79-80). Grönroos skriver i sin bok att ”det är 

viktigt att komma ihåg att det som räknas är den kvalitet som kunderna upplever” (Grönroos, 

2008, sid. 81). Upplevelser av tjänster sker oftast i subjektiva processer där produktion och 

förbrukning förekommer samtidigt. Sådana processer sker i interaktion mellan kunden och 
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tjänsteleverantören eller genom servicemöten (Grönroos, 2008, sid. 81). I sin modell för 

upplevd tjänstekvalitet presenterar Grönroos två kvalitetsdimensioner: en teknisk och en 

funktionell dimension. I de två dimensionerna ingår i sin tur sju kriterier för god upplevd 

pakettjänstekvalitet. Dessa kriterier presenteras nedan i avsnitt 3.2.1 och 3.2.2. Den tekniska 

och den funktionella dimensionen bygger upp och stärker företagets image. Alla tre 

komponenter är viktiga för att kunna uppfylla den totala kvaliteten på pakettjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Tjänstekvalitetens två dimensioner (Grönroos, 2008, sid 82). 

3.2.1 Teknisk kvalitet 

Den tekniska kvaliteten uttalar vad kunden får. Kunder upplever den tekniska funktionen 

objektivt. Det slutliga resultatet som tjänsten ger kan betraktas som kvalitet och utgörs av 

kundens bedömning av kvalitetsupplevelsen på pakettjänsten. Därför är det viktigt för ett 

transportföretag att få kundernas feedback angående kvalitet och nöjdhet på pakettjänster. 

Den tekniska dimensionen förklarar dock inte hela den kvalitet som kunder upplever utan den 

påverkas också av den funktionella kvaliteten (Grönroos, 2008, sid 81-82). 
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I den tekniska dimensionen ingår två av de sju kriterierna: 

Professionalism och färdigheter 

Kundernas uppfattning om huruvida transportföretagets personal besitter kunskap och 

färdigheter som gör dem resultatinriktade och kapabla att lösa problem (Grönroos, 2008, sid. 

98). 

 

Rykte och trovärdighet 

Kunderna räknar med att företaget levererar det som förväntas och att företaget delar kundens 

värderingar (Grönroos, 2008, sid. 98). 

3.2.2 Funktionell kvalitet 

Hur har tjänsten levererats? Kunder påverkas av hur tjänsten har levererats. Funktionell 

kvalitet skapar värde och genom detta nås konkurrensfördelar. Om det finns brister i den 

tekniska kvaliteten uppstår också brister i den funktionella kvaliteten vilket även påverkar den 

totala upplevda kvaliteten. Kunder upplever den funktionella kvaliteten som subjektivt när det 

gäller bedömning av erhållen kvalitet (Grönroos, 2008, sid. 82-84). 

 

I den funktionella dimensionen ingår de sista fyra av de sju kriterierna: 

Attityder och beteende 

Hur snabbt kunderna når och kommer i kontakt med personalen när det uppstår ett problem. 

Kundernas uppfattning om hur personalen visar engagemang och bryr sig om dem (Grönroos, 

2008, sid. 98). 

 

Tillgänglighet och flexibilitet 

Det är viktigt för kunderna att snabbt kunna komma i kontakt med företaget och att 

personalen är flexibel i fall det uppstår ett problem (ibid). 

 

Tillförlitlighet och pålitlighet 

Transportören ska förmedla trovärdighet, få kunderna att känna sig trygga och hålla sina 

löften gentemot kunden (ibid). 
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Service recovery 

Kundernas förväntningar vid oförutsägbara problem på att transportföretaget agerar på ett 

snabbt och aktivt sätt och hittar lösningar (ibid). 

 

Servicelandskap 

Upplevelser av servicemöten och serviceprocessen (ibid). 

3.2.3 Image 

Transportföretagets image är av stor betydelse för transportköparna. Image står för kundernas 

förtroende för tjänster och att de litar på verksamheten. Sker en leverans smidigt höjer detta 

företagets image. Förtroende för och relationer med transportföretaget byggs upp genom att 

löften hålls. Detta leder till att transportköparna blir nöjda med kvaliteten på tjänsten. Uppstår 

det misstag i leveransen kommer dock företagets image att skadas. Kunderna får en dålig 

upplevelse av tjänstekvaliteten och därmed en dålig bild av själva transportföretaget som ju 

inte har hållit sina löften. Samspelet mellan transportköparna och transportföretaget är viktig 

för att kunna förstå kundernas upplevda kvalitet på tjänster och för att kunna ge ett bra 

slutresultat. Får köparna en positiv uppfattning av tjänsten och blir nöjda kommer företagets 

image att få en högre status (Grönroos, 2008, sid. 82). 

3.3 Servqual 

Servqual är en modell inom servicekvalitetsforskning som utvecklades av Berry, Parasuramen 

och Zeithaml under 1980-talet (Berry, m.fl. i Grönroos, 2008, sid. 92). Instrumentet mäter 

tjänstens kvalitet och hur tjänstekvalitet upplevs. I mätningen jämförs skillnader mellan 

kundernas förväntningar på hur tjänsten bör utföras och av deras tidigare erfarenheter av hur 

tjänsten har utförts. I instrumentet ingår fem dimensioner, som är olika betydelsefulla för 

kunder i olika situationer. De fem dimensioner på tjänstekvalitet är (Grönroos, 2008, sid. 93): 

 

Tillförlitlighet 

Innebär att tjänsteföretaget utför en korrekt tjänst, att inga misstag begås och att företaget 

levererar på rätt tidpunkt enligt överenskommelse (Grönroos, 2008, sid. 93). 
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Tjänstvillighet 

Personalens vilja att hjälpa kunderna, till exempel när det gäller deras önskemål eller att de 

informerar när tjänsten har utförts (ibid). 

 

Försäkran 

Personalen visar trygghet, kunskap och är tillmötesgående för kunden så att kunden litar på 

företaget (ibid). 

 

Empati 

Företaget förstår kundernas problem och ger personlig service (ibid). 

 

Kvaliteten upplevs genom jämförelser mellan förväntningar och erfarenhet med hänsyn till 

kvalitetens kännetecken. Kundens upplevelser mäts för att se i vilken grad de är nöjda eller 

känner tillfredsställelse. Servqual som mätmetod definierar och beskriver utmärkande 

egenskaper hos en tjänst. Därefter betygsätter respondenter dessa egenskaper hos tjänsten. I 

kvalitativa mätmetoder beskriver respondenter sin upplevelse av en tjänst eller ett servicemöte 

utifrån sina förväntningar och erfarenheter (Grönroos, 2008, sid. 92-94). 

3.4 Kanomodellen 

Modellen, som har utvecklas av Noriaki Kano, hjälper till att förstå vilka förväntningar och 

behov externa kunder har. Inom Kanomodellen finns tre grupper av kundbehov (Klefsjö, 

2001, sid. 309): 

 

Basbehov 

Dessa är behov som varje kund har. Om basbehoven inte blir tillfredställda blir kunderna 

missnöjda. Kunderna är nästan omedvetna om basbehoven men ända är de så naturliga för 

dem att de inte uttalar behoven eller redovisar dem (Klefsjö, 2001, sid. 309). 

 

Uttalade behov 

Kunderna har förväntningar på en tjänst och upplevelsen är av stor betydelse för dem. Är ett 

företag mycket duktigt och tillfredsställer de uttalade behoven, vinner det kunder samt 

konkurrensfördelar. Talar man om kundbehov så relateras detta oftast till de uttalade behoven. 
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De uttalade behoven får verksamheten fram genom kundundersökningar. Företaget måste 

först identifiera dessa och därefter uppfylla dem (Klefsjö, 2001, sid. 310). 

 

Omedvetna behov 

Kunderna vet inte alltid vilka behov de har och därmed kan de inte sätta ord på sina behov. 

Företaget skaffar sig stora konkurrensfördelar, vinner kunderna genom att identifiera de 

omedvetna behoven och sedan tillfredsställa kunderna med rätt tjänst. 

Enligt Kanomodellen skapas nödvändig kvalitet om basbehoven tillfredsställs, förväntad 

kvalitet om de uttalade behoven tillfredsställs och attraktiv kvalitet om de omedvetna behoven 

tillfredsställs. Attraktiv kvalitet leder oftast till trogna kunder tack vare kvalitetens 

överraskningsmoment (Klefsjö, 2001, sid. 310). 

3.5 Reklamation 

Reklamationer inom pakettjänster är en källa för information om kvalitet. Transportköpare 

uttrycker otillfredsställelse på pakettjänster genom reklamationer till transportören och ger 

därmed en kvalitetsbild av sitt missnöje. Reklamationer sker oftast på grund av att det finns en 

brist, ett fel eller att priset på pakettjänsten är för högt. På grund av att dålig kvalitet skulle 

kunna minska efterfrågan på tjänsten måste företaget ständigt genomföra förändringar för att 

förbättra och utveckla kvaliteten. Transportören önskar få kvalitetssynpunkter från 

transportköparen för att snabbt kunna ge service och genomföra förbättringar. För ett företag 

är det bättre att ta emot reklamationer och åtgärda de brister som har uppkommit än att 

kunden vänder sig till konkurrenterna. Genom reklamationer får transportören kunskap om 

kvalitetsläget och om vilka förbättringar som behöver genomföras (Sandholm, 2001, sid. 153-

154). 

3.6 Kundtillfredsställelse och kundnöjdhet 

Kunderna är det viktigaste ett transportföretag har eftersom de konsumerar företagets tjänster. 

Behoven och förväntningarna ska inte bara bli uppfyllda utan också överträffade av 

pakettjänsterna. Kundtillfredsställelse påverkas av erfarenheter av och förväntningar vid 

tidigare köp, företagets rykte, egenskaper och kvalitet av pakettjänster, pris och vad företaget 

lovar sina kunder. Om kunden ska återkomma måste den känna sig nöjd och tillfredsställd 

med sitt köp av pakettjänster. 
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Enligt en undersökning av McNearly (1994) i Klefsjö visas att ungefär 5 % av missnöjda 

kunder verkligen klagar hos säljaren eller höra av sig till företaget. Av 100 missnöjda kunder 

klagar bara 4 eller 5 personer. De 100 personerna berättar dock till 1000 andra personer om 

sina upplevelser, vilket för företaget innebär 1000 förlorade potentiella kunder (Klefsjö, 2001, 

sid. 315;318). 

En nöjd kund utmärks av att den kommer tillbaka, handlar igen, har positiv word of mouth om 

företaget, ger respons, bryr sig mindre om konkurrenters erbjudande och är mindre priskänslig 

(www.expowera.se). 

3.7 Kvalitet 

Kvalitet på pakettjänster är att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar. Är en kund 

nöjd med upplevelsen av kvaliteten på tjänsten vid köpet, anses den vara av god kvalitet vilket 

ofta leder till att kunden återkommer (Lumsden, 2006, sid. 697). Uppfylls inte 

förväntningarna bedömer kunderna att tjänsten är av dålig kvalitet. Kvalitet definieras som 

”förmåga att uppfylla kundens behov”. Behoven kan finnas som uttalade, underförstådda eller 

omedvetna. Vidare definieras kvalitet som ” till vilken grad inneboende egenskaper uppfyller 

krav”. Krav i sin tur betyder ” behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet 

underförstådd eller obligatorisk” (Sandholm, 2001, sid. 12). 

3.8 Teorisummering 

I teoriavsnittet beskrevs fyra teorier som är relevanta för oss när vi ska genomföra 

enkätundersökningen, analysera resultaten och när vi ska besvara frågeställningen. 

I teorierna är kunderna i fokus, samt deras kvalitetskrav och förväntningar. Vi valde fyra 

modeller som är teorin om leveransserviceelementen, Grönroos modell, Servqual och 

Kanomodellen. I grunden är de liknande, då var och en för sig handlar om 

kvalitetstillfredsställelse och kundnöjdhet. Modellerna hjälper företagen att identifiera 

kundernas behov, att tillfredsställa kundernas önskningar och att överträffa dem. I grunden 

betonar modellerna olika faktorer på pakettjänster som bland annat är service, trovärdighet, 

pålitlighet, medarbetarnas kompetens, flexibilitet eller tillgänglighet. Kanomodellen försöker 

få fram sådan information genom att förstå kundernas bas-, uttalade och omedvetna behov. 

Enligt leveransserviceelementen ska varan vara på rätt plats i rätt tid. Enligt teorin ska 

företagen också eliminera alla onödiga störningar. Servqual har en koppling till den tekniska 

http://www.expowera.se/
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kvaliteten på resultat och till imageaspekten av upplevd tjänstekvalitet som ingår i Grönroos 

modell. Servqual och Grönroos modell anpassar sina tjänster till kundens tidigare upplevelser 

och förväntningar av tjänster. Vikten ligger i båda modeller på kundernas tidigare erfarenheter 

av hur tjänsten har utförts och hur kunderna har upplevd kvaliteten. 

Modellerna visar att organisationer ska ha fokus på sitt kvalitetsarbete och bör vara i ständig 

interaktion med kunderna för att kunna tillfredsställa deras behov. 
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4. Företagspresentationer  

4.1 DHL 

DHL erbjuder tjänster, logistiklösningar och kundanpassade lösningar för att hantera samt 

transportera brev, gods och information. Transporteringen sker med flyg-, sjöfrakt och 

vägtransporter. Idag ingår DHL i världens ledande logistikkoncern Deutsche Post DHL 

(Tyska Posten DHL). DHL är verksam i fler än 220 länder och har cirka 275 000 

medarbetare. Omsättningen år 2011 var totalt på över 53 miljarder euro. Adrian Dalsey, Larry 

Hillblom and Robert Lynn grundade koncernen i San Francisco för mer än 40 år sedan 

(www.dhl.se). 

4.2 DB Schenker 

Schenker, dotterbolag till DB (Deutsche Bahn, tyska järnvägen) erbjuder transporter på väg 

och järnväg, internationella sjö- och flygfrakter, lager- och logistiklösningar, 

informationstjänster samt konsulttjänster. Deras vision är att tillfredsställa kundernas krav på 

kvalitet, enkelhet, effektivitet och miljöansvar. Schenker har ca 91 000 anställda på 2000 

kontor i 130 länder. År 2010 omsatte företaget 18,9 miljarder euro. Schenker grundades för 

100 år sen av Gottfried Schenker i Wien (www.schenker.se). 

4.3 Posten AB 

Posten är sedan år 2009 en del av PostNord AB och erbjuder kommunikations- och 

logistiklösningar inom och utanför Norden. Koncernen har posttjänster över hela landet och är 

marknadsledare inom detta. År 2012 omsatte koncernen cirka 42 miljarder kronor och har 

omkring 40 000 medarbetare (www.posten.se). 

  

http://www.dhl.se/
http://www.schenker.se/
http://www.posten.se/
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5. Resultat av enkätundersökningen 

I resultatdelen av enkätundersökningen presenteras resultaten i procent. Vidare följer 

resultatet av Pearsons korrelationsberäkning.  

5.1 Enkätfrågor 1 och 2 

Fråga 1: Vilken/vilka transportör/transportörer anlitar ni vid leveranser? 

 

 

Fig. 5.1 Transportföretagets fördelning bland kunder. 

 

I diagrammet ovan visas fördelningen vid anlitande av transportörer. Fördelningen mellan 

DHL och Posten AB har en relativt jämn fördelning medan DB Schenker har en lägre andel. 

Respondenterna anlitade 85 transportörer varav 36 % var av DHL, 38 % var av Posten AB 

och 26 % var av DB Schenker. 

 

Fråga 2: Hur länge har ni använt samma transportör eller transportörer? 

 

Tidsintervall < 1 år 1-2 år > 2år 

DHL, Schenker, Posten 11 % 29 % 60 % 

Tabell 5.2 Tidsfördelning bland transportörer. 
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Med denna fråga ville vi ta reda på om det finns något samband mellan nöjdhet och den 

tidsperiod som kunden använt den aktuella transportören. Resultatet visar att de flesta 

transportörerna anlitas under en längre tidsperiod: 11 % av kunderna anlitar samma 

transportör mindre än ett år, 29 % anlitar mellan ett och två år och 60 % av kunderna anlitar 

mer än två år. 

5.2 Enkätfrågorna 3 och 4 

Fråga 3: Hur nöjd eller missnöjd är ni med er transportör? 

1: Mycket missnöjd 

2: Missnöjd 

3: Varken missnöjd eller nöjd 

4: Nöjd 

5: Mycket nöjd 

 

Intervallen 1-5 1 2 3 4 5 

DHL, Schenker, Posten 1 % 7 % 21 % 38 % 33 % 

Tabell 5.3 Nöjdhet och missnöjdhet med transportörer bland kunder. 

 

Tabellen visar att enligt telefonenkätundersökningen är bara 1 % mycket missnöjd och 7 % 

missnöjd med sin transportör. Drygt en femtedel 21 % är varken missnöjd eller nöjd, 38 % är 

nöjd och 33 % är mycket nöjd med sin transportör.  
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Fråga 4: Hur nöjd eller missnöjd är ni när det gäller:  

 

            Missnöjd                   Nöjd 

DHL, Posten, Schenker 1 2 3 4 5 

Reklamationshantering   2 % 13 % 31 % 42 % 12 % 

Leveranstider — 6 % 8 % 58 % 28 % 

Varans felfrihet — 2 % 16 % 47 % 35 % 

Information om leverans — 4 % 25 % 42 % 29 % 

Flexibilitet vid leverans   2 % 12 % 39 % 29 % 18 % 

Pris — 13 % 37 % 45 % 5 % 

Trygghet   4 % 4 % 27 % 42 % 23 % 

Bemötande hos kundtjänst   6 % 11 % 28 % 36 % 19 % 

Tabell 5.4 Nöjdhet och missnöjdhet med olika kvalitetsfaktorer. 

 

Med denna fråga ville vi undersöka vilka faktorer som mest påverkar kundnöjdheten på 

pakettjänster samt hur nöjda kunderna är med varje faktor. På frågan som behandlar 

reklamationshantering svarade 31 % av respondenterna att de varken var missnöjda eller 

nöjda, 42 % svarade att de var nöjda och bara 12 % att de var mycket nöjda. Dock angav 13 

% att de var missnöjda och 2 % var mycket missnöjda. 

När det gäller leveranstider visades att inga av respondenterna var mycket missnöjda, bara 6 

% var missnöjda, 8 % var varken missnöjda eller nöjda, 58 % av respondenterna var nöjda 

och att 28 % var mycket nöjda.  

Resultatet visar att inga av respondenterna var mycket missnöjda och bara 2 % var missnöjda 

med varans felfrihet. 16 % var varken missnöjda eller nöjda, 47 % var nöjda medan de andra 

35 % var mycket nöjda.  

Med flexibilitet vid leverans var respondenterna mycket mindre nöjda, 18 % var mycket 

nöjda, 29 % var nöjda och 39 % svarade att de varken var nöjda eller missnöjda. Slutligen 

svarade 12 % av respondenterna att de var missnöjda och 2 % mycket missnöjda. 

När det gäller faktorn om priset framgår det i tabell 5.4 att det var så få som 5 % som var 

mycket nöjda, 45 % som var nöjda och 37 % som varken var missnöjda eller nöjda. 13 % 

angav sitt missnöje och inga av respondenter var mycket missnöjda. 
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Nästan hälften, 42 %, var trygga med sin transportör. Svarsalternativet varken missnöjd eller 

nöjd fick 27 % och svarsalternativet mycket nöjd fick 23 %. Båda svarsalternativen mycket 

missnöjd och missnöjd fick varje för sig 4 % av respondenterna.  

Gällande bemötande av kundtjänst, visades att transportköparna inte alls var lika nöjda, bara 

19 % var mycket nöjda, 36 % var nöjda, nästan en tredjedel av respondenterna var varken 

missnöjda eller nöjda, 11 % var missnöjda och så mycket som 6 % var mycket missnöjda. 

 

5.3 Enkätfrågor 5 och 7 

Fråga 5: Vilka är era förväntningar på pakettjänster? 

Förklaring av betygsättningen 

1: Mycket låga förväntningar 

2: Låga förväntningar 

3: Varken låga eller höga förväntningar 

4: Höga förväntningar 

5: Mycket höga förväntningar 

 

Intervallen 1-5 1 2 3 4 5 

DHL, Schenker, Posten — — 4 % 41 % 55 % 

Tabell 5.5 Förväntningar på pakettjänster. 

 

Enlig tabell 5.5 som behandlar frågan om transportköparnas förväntningar på pakettjänster 

bedömer vi att respondenterna har mycket höga förväntningar. Drygt hälften med 55 % hade 

mycket höga förväntningar, 41 % hade höga förväntningar och bara 4 % hade varken låga 

eller höga förväntningar. Slutligen var inga av respondenterna mycket missnöjda eller 

missnöjda. 

 

Fråga 6: Hur väl överensstämmer den tjänst ni fick med de förväntningar ni hade på 

tjänsten? 

Förklaring av betygsättningen 

1: Överensstämmer inte alls 

2: Överensstämmer dålig 

3: Överensstämmer varken bra eller dålig 
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4: Överensstämmer bra 

5: Överensstämmer helt 

 

Intervallen 1-5 1 2 3 4 5 

DHL, Schenker, Posten — 14 % 21 % 44 % 21 % 

Fig. 5.6 Överensstämmelse mellan den tjänst kunden fick och kundens förväntningar på tjänsten. 

 

21 % av de undersökta ansåg att deras förväntningar på pakettjänster överensstämmer helt 

med den tjänst de fick. Mindre än hälften med 44 % tyckte att överensstämmelsen var bra och 

21 % att den varken var bra eller dålig. 14 % ansåg att deras överensstämmelse var dålig och 

ingen tyckte att förväntningar inte överensstämde alls. 

 

Fråga 7: Vad skulle ni vilja förbättra för att se era förväntningar tillfredsställda? 

 

Som vi tidigare har nämnt krävde den sista frågan att respondenterna formulerade egna svar. 

Av de tillfrågade var 13 % nöjda och har inte haft några problem med sina leverantörer. 6 % 

svarade att de har upplevt oro över att paketen skulle levereras med skador. De önskade en 

förbättring inom hanteringen av paketen. 5 % av de tillfrågade ville uppleva att de blev 

förstådda bättre, att transportörerna skulle garantera leveranssäkerhet och att de skulle 

bemötas med ett personligare och flexiblare sätt från transportörerna. 
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6. Resultat av Pearsons korrelation 

Resultat av Pearsons korrelation mellan den beroende variabeln kundnöjdhet och de 

oberoende kvalitetsfaktorvariablerna presenteras i nedanstående tabell 6.1. 

 

Kvalitetsfaktorer  

(oberoende variabeln) 

Kundnöjdhet 

(beroende variabeln) 

Pearsons korrelation 

 

Reklamationshantering Kundnöjdhet                   0,45 

Leveranstider Kundnöjdhet                   0,50 

Varans felfrihet Kundnöjdhet                   0,67 

Information om leverans Kundnöjdhet                   0,55 

Flexibilitet vid leverans Kundnöjdhet                   0,49 

Pris Kundnöjdhet                   0,38 

Trygghet Kundnöjdhet                   0,70 

Bemötande hos kundtjänst Kundnöjdhet                   0,50 

Tidsperioden* Kundnöjdhet                  -0,03 

Tabell 6.1 Resultat av Pearsons korrelation. 

*Tidsperiod – hur länge de har varit kund till sin transportör eller sina transportörer. 

 

De starkaste sambanden mellan kundnöjdhet och trygghet, kundnöjdhet och varans felfrihet 

samt mellan kundnöjdhet och information om leverans följer nedan. De andra faktorerna som 

fick en svagare korrelation presenteras endast i bilaga 10.1. 
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Fig. 6.2 Pearsons korrelation mellan kundnöjdhet och varans felfrihet. 

 

Figur 6.2 visar att korrelationen är 0,67 vilket betyder att sambandet mellan kundnöjdhet och 

varans felfrihet är mycket starkt. 

 

 

Fig. 6.3 Pearsons korrelation mellan kundnöjdhet och trygghet. 

 

Ovanstående figuren visar att korrelationen är 0,7 vilket betyder att sambandet mellan 

kundnöjdhet och trygghet är mycket starkt. 
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Fig. 6.3 Pearsons korrelation mellan kundnöjdhet och information om leverans. 

 

Ovanstående figuren visar att korrelationen är 0,55 vilket betyder att sambandet mellan 

kundnöjdhet och information om leverans är mycket starkt. 
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7. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras den insamlade data med hjälp av den teoretiska 

referensramen som uppsatsen behandlat. Vidare analyserar och diskuterar vi med hjälp av 

Pearsons korrelation som visar om det finns en samvariation mellan kundnöjdhet och de olika 

kvalitetsfaktorerna: reklamationshantering, leveranstider, varans felfrihet, information om 

leverans, pris, trygghet och bemötande hos kundtjänst 

 

7.1 Analys och diskussion av Kanomodellen 

Basbehov 

Enligt Kanomodellen är det viktigt att kundernas basbehov blir tillfredställda så att nödvändig 

kvalitet skapas. Om kundernas basbehov inte blir uppfyllda minskar kundnöjdheten (Klefsjö, 

2001). På enkätfråga 3 som handlade om hur transportköpare är nöjda eller missnöjda med 

sina transportörer svarade 38 % att de var nöjda och 33 % att de var mycket nöjda. Eftersom 

enkätfrågan behandlar kundens totalupplevelse av kvaliteten visar svaren att en stor del av 

kunderna är nöjda med transportörernas utförda tjänster. Vi antar därför att basbehoven är väl 

uppfyllda och genom detta har transportföretagen uppnått den nödvändiga kvaliteten på 

pakettjänster. 

 

Uttalade behov 

För att företagen ska uppnå förväntad kvalitet på sina tjänster måste kunderna uppleva att de 

verkligen får det de förväntar sig. Då uppfylls de uttalade behoven i Kanonmodellen. Vår 

undersökning visade att hela 96 % av tranportköparna hade mycket höga förväntningar på 

pakettjänster. Förväntningarna överensstämde dock inte helt med utförandet av 

pakettjänsterna. Bara 65 % av respondenterna ansåg att den tjänst de erhöll stämde överens 

med deras förväntningar. Av Kanomodellen framgår att ett företag måste tillfredsställa 

kundernas uttalade behov för att uppnå förväntad kvalitet. Transportörerna kan därför inte 

sägas ha uppnått den förväntade kvaliteten helt och hållet. Detta kan förklara varför resultaten 

i SKI:s undersökning visar att kundnöjdheten har minskat. Svaren i enkäten visade att 

kunderna är mest missnöjda med reklamationshantering, flexibilitet vid leverans, bemötande 

hos kundtjänst och pris. Anledningen till att transportörerna inte får det högsta betyget är 

alltså att dessa behov inte har blivit riktigt uppfyllda.  
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Enligt Kanomodellen skapas nöjdhet om transportören uppfyller basbehoven och de uttalade 

behoven. Om transportören dessutom lyckas identifiera och uppfylla de omedvetna behoven 

leder detta till att kunden blir trogen transportören och återkommer (Klefsjö, 2001). 

 

Omedvetna behov 

Vi tror inte att det omedvetna behovet, som leder till attraktiv kvalitet, är fullständigt uppnått. 

Enligt respondenterna är det möjligt att genomföra förbättringar som skulle kunna leda till att 

deras förväntningar på pakettjänster blir överträffade. Svaren på fråga 7 gör att vi kan 

konstatera att kundernas förväntningar kan bli mer tillfredsställda till exempel genom att 

transportörerna har ett mer personligt och flexibelt förhållningssätt eller att de förbättrar 

hantering av paketen. Vi anser att transportörerna borde anstränga sig för att identifiera 

kundernas omedvetna behov och inte bara sträva efter att uppnå den nödvändiga kvaliteten på 

pakettjänster. Att ge kunderna attraktiv kvalitet leder till att kunderna blir lojala och trogna. 

Då höjs också transportörernas image och status på marknaden. 

 

7.2 Analys och diskussion av leveransserviceelementen, Grönroos 

modell samt Servqualmodell 

Leveranstid, varans felfrihet och reklamation 

 

Det mest klassiska och vanliga leveransserviceelement är enligt teorin leveranspålitlighet 

(Bjørnlund, 2003). Att kunna leverera precis vid den utlovade tidpunkten har blivit allt mer 

betydelsefullt när det gäller leveranser. Vi anser att kvalitetsfaktorn leveranstid ingår i 

dimensionen tillförlitlighet i Servqualmodellen. I denna dimension är det alltså viktigt att 

tjänsten utförs vid den avtalade tidpunkten. Enkätundersökningen visade att 86 % av 

kunderna var nöjda och 6 % missnöjda med kvaliteten på leveranstider. De flesta 

paketleveranser kom således fram till kunderna vid den tidpunkt man kommit överens om. 

Den faktorn är dock inte viktigast för kunderna. Beräkningen av korrelationskoefficienten 

visar att kunderna tycker att det är viktigare att få sina varor levererade felfria. Vår beräkning 

visade att korrelationen mellan kundnöjdhet och varans felfrihet var 0,67 medan korrelationen 

mellan kundnöjdhet och leveranstid var 0,5. Båda korrelationskoefficienterna har starka 

samband med kundnöjdhet men det framgår att kunderna lägger mer vikt på att varor kommer 

fram skadefria än att de levereras i tid. 
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Korrelationen blev 0,67 och därför finns det ett mycket starkt samband mellan varans felfrihet 

och kundnöjdhet. Detta resultat gör att vi kan konstatera att varans felfrihet är den faktor som 

är den näst viktigaste faktor efter trygghets faktor. Detta kan bero på att en skadad vara 

orsakar konsekvenser för transportköparna som reklamation och att vara i väntan på en ny 

vara. Detta innebär att om kunderna inte får sina varor felfria minskas kundnöjdhet på den 

upplevda kvaliteten.  

I vår enkät ställde vi en fråga om varans felfrihet. Vår intention med det var att få information 

som kunde säga någon om leveranssäkerheten, som ju är ett element i teorin om 

leveransserviceelementen. Enligt Bjørnland (2003) är leveranssäkerhet att produkter levereras 

utan att skador uppstår under transporten. Resultaten visar att 82 % av respondenterna var 

nöjda med leveranssäkerheten. Vi antar därför att de flesta varor har levererats felfria och 

därmed med en hög kvalitet med avseende på den faktorn. 

När en vara ändå har skadats innebär det att kunden måste reklamera den vilket givetvis 

påverkar kundnöjdheten på ett negativt sätt (Sandholm, 2001). Vi anser att 

reklamationshantering bör ingå i kriteriet attityder och beteende och i service recovery som är 

en del av den funktionella kvaliteten i Grönroos modell. Dessa kriterier lyfter fram vikten av 

att transportörerna är intresserade av att lösa reklamationer på ett effektivt sätt. Att åtgärda 

reklamationer smidigt och snabbt gör att kundernas upplevelser av den totala tjänstekvaliteten 

blir bättre. Ytterligare ett relevant kriterium är professionalism och färdigheter som ingår i 

den tekniska kvaliteten. Detta kriterium betonar vikten av personalens kunskap att kunna 

hantera reklamation på ett professionellt sätt. 

Vår enkätundersökning visade att drygt hälften, 54 %, av kunderna var nöjda med 

reklamationshanteringen. En tredjedel var varken missnöjda eller nöjda och 14 % var 

missnöjda. Enligt Grönroos modell kan kundernas missnöje bero på att transportföretagets 

personal inte har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna hantera reklamationer 

eller lösa problem effektivt. Denna brist i reklamationshanteringen påverkar kundernas 

nöjdhet på pakettjänster och försämrar kvalitetsupplevelsen på tjänsten. Genom att reklamera 

varor som har skadats under transport kan kunderna uttrycka otillfredsställelse, missnöje och 

framföra att de anser att de inte är nöjda med kvaliteten på pakettjänsterna (Sandholm, 2001). 

Vi anser att transportköparna känner sig missnöjda på grund av att reklamationsprocessen inte 

fungerar på smidigaste sätt. Vi kan se att det finns en koppling mellan reklamationshantering 

och bemötande hos kundtjänst. Genom att reklamera varorna måste transportköparna kontakta 

kundtjänsten som vidare hjälper de med reklamationshanteringen. Vi konstaterade utifrån vår 

undersökning att det finns brister i bemötande hos kundtjänst som naturligtvis kan påverka 
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kundnöjdheten negativt på reklamationshanteringen. Därför kan vi anta att det krävs större 

kunskap och erfarenhet av kundtjänst för att kunna utföra tjänsten på ett tillfredställande sätt, 

om reklamationshantering inte utförs på detta sätt leder det till att transportköparna känner sig 

otrygga och missnöjda.  

Korrelationen på 0,45 visar ett relativt starkt samband mellan reklamation och kundnöjdhet. 

Den funktionella kvaliteten kan därför antas bli bättre om kunderna får snabb service av 

kompetent personal som anstränger sig för att lösa problemen. 

 

Information om leverans 

När det gäller information om leveranser visade enkätundersökningen att 71 % av 

respondenterna var nöjda. Vi relaterade kundnöjdhetsfaktorn information om leverans till 

dimensionen tjänstvillighet som ingår i Servqualmodellen och till elementet information i 

teorin om leveransserviceelement. Enligt dessa teorier är det viktigt att transportköparna blir 

informerade när en tjänst utförs. 

Vår undersökning visade att kunderna fick relativ bra information om sina leveranser men 

trots allt var 4 % av respondenterna missnöjda. Anledningen till detta kan bero på att 

kunderna blev dåligt informerade om sina leveranser. Vi antar att det är viktigt att ge ut rätt 

information till kunden i alla situationer. Genom att inte veta när en tjänst utförs leder detta till 

att kunderna inte känner sig trygga som i sin tur leder till att kundnöjdheten minskas.  

Korrelationen mellan information om leveranser och kundnöjdhet är enligt vår beräkning 0,55 

och det visar ett starkt samband. Denna faktor är den näst viktigaste faktorn efter trygghets 

och varans felfrihets faktorer för kunderna. Vi tolkar detta på ett sådant sätt, att information 

om leveranser hänger ihop med faktorerna leveranstid och flexibilitet vid leverans. Genom 

dålig information om leveranser kan det vara svårt för kunderna att veta när varorna blir 

levererade och då blir det svårt att ha någon inverkan på flexibilitet vid leverans. 

 

Flexibilitet vid leverans  

När det gäller flexibilitet vid leverans visade undersökningen att 39 % varken var missnöjda 

eller nöjda. Detta innebär att transportköparnas förväntningar och önskemål inte blev riktig 

tillfredställda. 

Det framgår av elementen flexibilitet och kundanpassning i leveransserviceelementteorin och 

kriteriet tillgänglighet och flexibilitet i den funktionella dimensionen i Grönroos modell att det 

är av stor vikt att transportören anpassar sig till kundernas önskemål genom att hitta nya 

lösningar. Enkätfrågan om flexibilitet vid leverans visade också att 12 % av respondenterna 
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var missnöjda och 2 % var mycket missnöjda. Problemet är att flexibilitet vid leverans kan 

vara svårt att påverka i stor utsträckning, när det gäller leveranstiden. En annan orsak till att 

kunderna inte är nöjda med flexibilitet vid leverans kan bero på att transportörerna inte kan 

tillgodose deras behov eller inte lever upp till deras speciella önskemål. Det kan vara svårt för 

kunden att föra en dialog med transportören ifall det uppkommer problem vid olika 

förutsättningar. Korrelationen blev 0,49 och det finns därför ett relativt starkt samband mellan 

flexibilitet vid leverans och kundnöjdhet. Flexibilitet vid leverans är också en betydelsefull 

faktor som är viktigt för kunderna i bedömningen av kundnöjdheten.  

 

Pris 

Eftersom priset på en tjänst påverkar kundnöjdhet anser vi att priset är betydelsefull i vår 

undersökning och vi betraktar det således som en kvalitetsfaktor. Utfallet i enkätens svar 

visade att endast 5 % av alla respondenter var mycket nöjda med priset och 45 % var nöjda, 

medan 37 % varken var nöjda eller missnöjda och 13 % var missnöjda med transportörernas 

prissättning på pakettjänster. Vi antar att priset inte motsvarade det kunderna anser vara 

rimligt för denna typ av tjänst som de får. Eftersom kundernas förväntningar var högre än den 

utförda tjänsten anser vi därför att transportköparna inte var nöjda med priset. Orsaken till 

detta kan vara att transportörerna inte ger den tryggheten och flexibiliteten vid leveranser som 

transportköparna önskar sig.   

Korrelationskoefficienten mellan priset och kundnöjdheten, utifrån vår korrelationsberäkning, 

blev 0,38. Detta innebär att prisfaktorn har den lägsta korrelationskoefficient och därmed har 

den ett svagare samband med kundnöjdhet än de övriga kvalitetsfaktorerna som finns i fråga 

4. Vi sluter oss därför till att priset har minst betydelse och påverkan på kvaliteten. 

 

Trygghet 

Kriteriet tillförlitlighet och pålitlighet i Grönroos modell och dimensionen försäkran i 

Servqualmodellen tyder på att det är viktig att kunderna känner sig trygga och kan lita på att 

transportföretagen håller sina löften. Om transportören lyckas skapa trygghet för kunderna 

leder det till att kvaliteten höjs och att kunderna blir nöjdare. Framförallt påverkar personalens 

agerande, kunskap och ärlighet kundernas känsla av trygghet.  

Vi ställde frågan till transportköparna om de är nöjda eller missnöjda med transportörerna när 

det gäller trygghet. Ur undersökningsresultatet fick vi fram att 65 % var ganska nöjda. 8 % av 

respondenterna var missnöjda och vi kunde konstatera att transportörer inte hade uppfyllt de 

förutsatta kriterierna om trygghet. Vi anser att transportköparna inte upplever fullständigt 
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tryggheten hos transportörerna. Anledningen till detta kan vara att transportörerna inte håller 

sina löften vid utförda tjänster, inte är effektiva med att hantera eventuella problem eller inte 

förmedlar trovärdighet över huvud taget. Ett dåligt bemötande hos kundtjänst eller att en vara 

inte levereras i tid eller om den kommer fram skadad, kan leda till att kunderna inte känner 

sig trygga när de använder tjänsten. 

Pearsons korrelation visade att det finns ett mycket starkt samband mellan trygghet och 

kundnöjdhet: korrelationen blev 0,7. Vi hävdar att trygghet är den viktigaste faktorn som 

väger tyngst av alla kvalitetsfaktorer enligt korrelationsberäkning. Om transportköparna inte 

är nöjda med bemötande hos kundtjänst eller leveranstid påverkas trygghet negativt. Vi anser 

att alla kvalitetsfaktorer kan ha inflytande på trygghetsfaktorn, antingen på ett positivt eller 

negativt sätt, och detta i sin tur kan påverka kundnöjdheten. Detta resultat gör att vi kan 

konstatera att trygghet är den faktor som har störst påverkan på nöjdhet och tillfredställelse 

bland kunderna. Detta innebär att ju tryggare kunderna känner sig desto större blir 

kundnöjdheten på pakettjänster.  

Om transportörerna uppfyller trygghetskraven och skapar tillit hos kunderna ökar 

kundnöjdheten och chansen att kunderna ska återkomma blir då större (Klefsjö, 2001). 

 

Bemötande hos kundtjänst 

I kriteriet servicelandskap i den funktionella dimensionen i Grönroos modell framgår det att 

kundnöjdheten påverkas negativt om kunderna inte tas väl om hand. I Servquals 

empatidimension beskrivs att det är värdefull att ge bra personlig service och att förstå 

kundernas problem. 

Svaren från enkäten visades att 11 % av respondenterna var missnöjda och att 6 % var mycket 

missnöjda med bemötandet hos kundtjänsten. Kunderna upplevde inte att de fick den kvalitet 

som de hade förväntat sig. Detta utfall kan bero på att kunderna inte bemöts på ett trevligt och 

hjälpsamt sätt eller att deras behov och problem inte blir förstådda. En sådana bemötande 

sänker kundnöjdhet omedelbart. 

Enligt korrelationen har bemötande av kundtjänst ett starkt samband med kundnöjdhet. 

Korrelationen blev 0,5 och vi tolkar detta som att bemötandet hos kundtjänsten kan vara 

avgörande för om kunden vill anlita transportören eller inte. Hur kunden blir bemött av 

transportföretagets personal blir därför en viktig faktor när det gäller kundnöjdhet på 

pakettjänster. 

 



37 

 

Vi kunde konstatera att fördelningen mellan transportören blev relativt jämn. DHL och Posten 

AB anlitades av 36 respektive 38 % av respondenterna. DB Schenker anlitades dock endast av 

26 % av respondenterna. Anledningen till att DHL och Posten AB anlitades oftare kan bero på 

att de hade starkare image och att transportköparna hade mer förtroende för deras tjänster än 

för det tredje transportföretagets. 

 

Trogenhet 

I denna fråga ville vi veta om tidsperioden (det vill säga hur länge kunderna har anlitat samma 

transportörer) har betydelse för upplevelsen av kvalitet. Vi ville komma fram till om de 

transportköpare som har anlitat samma transportörer i mindre än två år är mer nöjda än dem 

som har anlitat samma i mer än två år. 

Resultaten visade att de flesta transportköparna har köpt sina transporttjänster från samma 

transportföretag i mer än två år. Det kom fram att 60 % av respondenterna tillhörde denna 

kategori och att 40 % hade anlitat samma företag i mindre än två år. Samband mellan 

tidsperioden och kundnöjdheten blev enligt korrelationen -0,03. Eftersom sambandet mellan 

kvalitetskriteriet tidsperiod och kundnöjdheten är mycket svag anser vi att tidsperioden inte 

har någon betydelse för den upplevda kvaliteten och att den inte heller har något inflytande på 

kundnöjdheten. 
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8. Slutsats 

I detta avslutande kapitel kommer vi att dra slutsatser av vad vi har kommit fram till i vår 

uppsats. Uppsatsens syfte och frågeställning kommer också att besvaras. 

 

Vi konstaterar att alla kvalitetsfaktorer är viktiga för att uppnå kundernas totala kundnöjdhet 

på pakettjänster. För att kunna svara på frågeställningen som handlar om vilka faktorer som 

påverkar kundnöjdhet på pakettjänster, visade vi med korrelationsberäkningar vilka 

kvalitetsfaktorer som är betydelsefulla. Det kom fram att det fanns ett positivt samband 

mellan kundnöjdhet och kvalitetsfaktorerna, vilket betyder att kvalitetsfaktorerna påverkar hur 

transportköpare upplever kvaliteten på pakettjänster. Trygghet, varans felfrihet och 

information vid leverans har de starkaste sambanden med kundnöjdhet. 

 

I frågeställningen som handlar om i vilken utsträckning transportköparnas behov är 

tillfredställda har vi konstaterat att kunderna är generellt sett nöjda med kvaliteten på 

pakettjänster, men resultaten visar att kvaliteten kan stärkas på vissa områden. 

Transportörerna kan ändå sägas ha uppnått den nödvändiga kvaliteten på pakettjänster och 

därmed uppfyllt kundernas basbehov. Dock kom det fram att kundernas 

kvalitetsförväntningar inte överensstämde helt med utförandet av pakettjänsterna. På grund av 

detta visade kunderna sitt missnöje med kvaliteten och det blev klart att en del förbättringar 

skulle kunna genomföras för att deras förväntningar ska bli mer tillfredsställda när det gäller 

de uttalade behoven. Eftersom transportörer inte har kunnat överträffa deras förväntningar, 

blev den omedvetna behov inte riktigt uppfyllt.   

 

Med hjälp av frågeställningarna kan vi svara på uppsatsens syfte som var att undersöka varför 

kundnöjdheten på pakettjänster minskar. 

Både SKI och enkätundersökningen visar tydligt att kundernas förväntningar och utförandet 

av pakettjänster inte överensstämmer. Undersökningen visar att det förekommer brister inom 

alla kvalitetsfaktorer som skapar missnöje bland transportköparna.  För att ta itu med detta 

missnöje som kom fram i SKI:s undersökning bör transportörerna således anstränga sig för att 

förbättra kvaliteten i första hand när det gäller kvalitetsfaktorerna trygghet, varans felfrihet 

och information om leverans. Dessa kvalitetsfaktorer har störst påverkar på kundnöjdheten 

och tillfredsställelsen bland kunderna. Lyckas man med det kommer man bättre leva upp till 

kundernas förväntningar och krav. Det skulle innebära en positiv utveckling för branschen. 
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8.1 Förslag på vidare forskning 

Inom pakettjänster är olika faktorer avgörande för kundernas kvalitet. I vår uppsats tog vi 

endast upp åtta olika kvalitetsfaktorer och det är troligt att även andra faktorer spelar roll. Det 

skulle därför vara intressant att undersöka ännu fler faktorer som skulle kunna påverka 

kundernas nöjdhet på pakettjänster. Att studera ämnet ur olika perspektiv tror vi är viktigt. Vi 

tycker därför att det skulle vara intressant att dels undersöka kvaliteten på olika transportörer 

och jämföra dem med varandra, dels undersöka transportköpare som är verksamma inom 

samma bransch. Sådana undersökningar skulle leda till ny kunskap som kan vara värdefull för 

arbetet med att höja kvaliteten på pakettjänster. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1. Resultat av Pearsons korrelation 

 

 

Tabell 10.1 Pearsons korrelation mellan kundnöjdhet och reklamation. 

 

 

Tabell 10.2 Pearsons korrelation mellan kundnöjdhet och leveranstid. 
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Tabell 10.3 Pearsons korrelation mellan kundnöjdhet och bemötande hos kundtjänst. 

 

Tabell 10.4 Pearsons korrelation mellan kundnöjdhet och flexibilitet vid leverans. 

 

 

Tabell 10.5 Pearsons korrelation mellan kundnöjdhet och pris. 
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Tabell 10.6 Pearsons korrelation mellan kundnöjdhet och tidsperioden. 
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10.2 Bilaga 2. Enkät 

Kundenkät som handlar om kvalitet på pakettjänster 

1. Vilken/ vilka transportör/er anlitar ni vid transportleveranser? 

DHL     

Schenker 

Posten 

 

2. Hur länge har ni använt samma transportör/er? 

       DHL    Schenker    Posten 

Mindre än 1 år 

1-2 år 

2 år eller längre 

 

3. Hur nöjd eller missnöjd är ni med er/era transportörer/er? 

DHL     Missnöjd 1 2 3 4 5 Nöjd    Vet ej  

Schenker  Missnöjd 1 2 3 4 5 Nöjd    Vet ej  

Posten   Missnöjd 1 2 3 4 5 Nöjd    Vet ej  

 

4. Hur nöjd eller missnöjd är ni när det gäller: 

 DHL Vet 

ej 

Schenker Vet 

ej 

Posten Vet 

ej 

Reklamationshantering 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Leveranstider 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Varans felfrihet 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Information om 

leverans 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Flexibilitet vid leverans 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Pris 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Trygghet 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Bemötande hos 

kundjänst 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  
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5. Vilka är era förväntningar på pakettjänster? 

DHL      Låga 1 2 3 4 5 Höga      Ingen åsikt 

Schenker   Låga 1 2 3 4 5 Höga      Ingen åsikt 

Posten    Låga 1 2 3 4 5 Höga      Ingen åsikt 

 

6. Hur väl överensstämmer den tjänst ni fick med de förväntningar ni hade på tjänsten? 

DHL       Överensstämmer ej 1 2 3 4 5 Överensstämmer    Vet ej 

Schenker     Överensstämmer ej 1 2 3 4 5 Överensstämmer    Vet ej 

Posten       Överensstämmer ej 1 2 3 4 5 Överensstämmer    Vet ej 

 

7. Vad skulle ni vilja förbättra för att se era förväntningar tillfredställda? 

 

 

 


