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INLEDNING

I N LE D N I N G
Samarbetet mellan Bring och Mystery eShopper inleddes förra
året och har lett till många aha-upplevelser för alla inblandade.
Fokus är att testa kundupplevelsen igenom köpresan vad gäller
ehandelsleveranser. Den generella lärdomen som vi alla skriver
under på är att det finns mycket kvar att göra! Diskussionerna
om ehandelslogistik och leverans har stundtals gått heta online
och offline. Genom att peka på hur kunden upplever leveransfrågan och konkretisera detta i faktiska mätpunkter, hoppas vi
kunna bidra till en konstruktiv diskussion om förbättringar 
– på både kort och lång sikt.
Som många vet genomför Nordic eCommerce Knowledge
varje år en omfattande Mystery eShopper-undersökning, som
tar tempen generellt på nordisk e-handel, med kundupplevelsen
i centrum. Den här rapporten, Delivery Matters, fokuserar istället
på upplevelsen kring just leveransen, och bygger på ett antal
kompletterande mätpunkter.
Testmaterialet för Delivery Matters är detsamma som för
huvudrapporten: 100 nordiska butiker (varav 70 svenska,
18 norska och 12 danska). Mätperioden har varit från december
2015 t o m mars 2016. Samma mätpunkter har genomförts i år
som förra året, vilket möjliggör att se förändringar över tid. Nytt
för i år är att vi även testshoppat hemleveranser och tillhörande
returer i praktiken, och därmed lagt till ett antal m
 ätpunkter. Vi
håller alltså ett bredare synfält i år.
Vi ska inte avslöja några resultat i förväg, men väl att teamet
av hemliga nätshoppare upplevt både glädje, ilska, besvikelser
och ö
 verträffad förväntan i rollen som nätkund.
Vi önskar alla en trevlig läsning.

Sarah Wittbom & Louise Ahokas,
skribenter och testansvariga, Nordic eCommerce Knowledge.
Jenny Linder, skribent och testansvarig, Bring.
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SUMMERING
Här summerar vi våra intryck från årets testshopping. Det handlar om tydlig
kundkommunikation, att ha relevanta leveranssätt, erbjuda flexibilitet för
kunden och skapa förutsägbarhet inför leveranserna. Vi skriver också några
rader om returer och ökad transparens kring leveranser.

TYDLIG KOMMUNIKATION
MED KUNDEN
Generellt upplever vi att leveransinformationen till kunderna är bristfällig, och det
gäller framför allt i kassan. Fler använder
lättförståeliga namn för sina leveranssätt i
år, och alla nätbutiker är i stort sett bra på
att kommunicera ett pris. Men det är även
viktigt att leveranstid och leveransmetod
framgår tydligt i kassan för att kunden ska
våga genomföra köpet.
Vi har även lagt märke till att standardtexter ibland används felaktigt i bekräftelser
och aviseringar. Det kan vara så att en standardtext för utlämningsställen även används
för hemleveranser, eller att en orderbekräftelse också används för att bekräfta mottagna returer.
Dessutom har vi sett att kommunikationen
till den som köper en högre leveransservice,
ofta är sämre än till den som köper en lägre.
Detta känns som en paradox!

RELEVANTA LEVERANSSÄTT
Nordiska nätbutiker erbjuder inte så många
leveransalternativ i kassan, och vår reflektion
är att vissa nätbutiker med fördel kunde
komplettera med något till, eller kanske i alla
fall två hastigheter av samma leveranssätt.
Det är förvisso relevansen för leveranssättet
inför köpet vi upplever som viktigt, inte
mängden i sig av leveranssätt. Här gäller

det att se på vad som är relevant utifrån
målgrupp, produkt, säsong osv. Vid ett köp
av en present kan tiden vara viktig, vid köp
av en soffa kan man behöva bärhjälp osv.
Våga testa!

FLEXIBILITET
Ett bra sätt att erbjuda kunden flexibilitet
tycker vi är att ge dem möjlighet att välja
utlämningsställe själva. Vilken plats kunden
föredrar kan vara olika beroende på vilken
produkt man köpt eller situationen man är i.
När det gäller hemleveranser upplevde vi ett
stort kundvärde i få informationer om tidsfönster i kassan, och att kunna välja redan där.

FÖRUTSÄGBARA LEVERANSER
En konklusion är att leveranser med fördel
kan göras mer förutsägbara. Detta gäller
alla leveranser, men i synnerhet hemleveranser. Det är inte bara att kunden bör få
information i kassan om leveranstid och
tillvägagångssätt, och få sitt val specificerat
i orderbekräftelsen. Något vi också verkligen
uppskattat i testshoppingen är servicen att
chauffören ringer 20–30 minuter i förväg
innan en hemleverans sker, speciellt då
tidsfönstret är stort. Detta kändes mycket
tryggare som kund, då man hinner förbereda sig på att ta emot, och risken att missa
leveransen minskar.
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RETURER

TRANSPARENS

Det positiva med en förtryckt retursedel och
bra returinformation i paketet kan inte nog
poängteras. Detta finns med i 34 % av de
mindre paketen och gör returprocessen enkel
och snabb. Vi upplevde att returer av större
varor kan bli tidskrävande. Returinfo och
retursedel saknas ofta i paketet, det kan vara
svårt att skaffa information i leveransfakta
och kundservice, och det är inte ovanligt
att kunden hänvisas att sköta dialogen själv
med transportör och eventuellt den tillverkare varan ska tillbaka till. Här finns chans
att förbättra kundupplevelsen genom bättre
information och att nätbutiken inte släpper
taget om kunden.

Vi tyckte det var positivt när nätbutiken
öppet beskrev hur en leverans går till och
erbjöd en spårning att följa paketet på vägen.
Men att som kund kunna ge feedback tillbaka
tycker vi är lika viktigt. Vi undrar varför inte
fler frågar kunden vad den tyckte om sin leverans, och speciellt till de som köpt en högre
servicenivå? Vi tror att det skulle ligga många
möjligheter till förbättring i svaren.

K APITELNAMN
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K APITE L E T T
H U V U DSAK LIGA SÄL JARG U M E NT
PÅ FÖ RSTA SI DAN
Många nätbutiker har tre eller fler säljargument på förstasidan, som ofta är menade att
övertyga kunder att handla där. Ofta handlar
åtminstone ett av argumenten om leveransen på något sätt, men de kan också ta upp
betalsätt (t ex handla nu, betala senare),
prisgaranti, låga priser, stort sortiment och
så vidare.
I det här avsnittet har vi i huvudsak valt
att ta upp de säljargument som handlar om
leveranser. De vanligaste säljargumenten
kring leveranser berör fraktpris, leveranstid
och byten/returer.
Användningen av säljargument på förstasidan har gått upp från 58 % förra året till
78 % detta år. Vi tycker att det är en positiv
utveckling – i många fall är dessa argument
något av det första nya kunder ser i nätbutiken. Förhoppningsvis hjälper argumenten
till att övertyga kunden att stanna på sajten
– och att handla.

KOMPLETT.NO
Komplett.no hjälper kunden
att fatta beslut om att handla
på deras sajt med tydliga
argument: Telefonnummer
till kundtjänst, Fri frakt över
1000:-, Fri retur i 45 dagar
och Köp nu, betala senare.

De säljargument som är på förstasidan ger
också en bild av vad nätbutiken tycker är viktigt. Det blir en del av nätbutikens personlighet, och kunden kan snabbt bilda sig en uppfattning om den här sajten är något för dem.

LEVERANSPRIS SOM ARGUMENT
När vi förra året skrev om säljargument på
sajten fokuserade vi mycket på kundnyttan
med att specificera fraktpriset i ett av säljargumenten. 40 butiker nämnde fraktpriset
i ett av sina argument. Hur ser det ut i år?
Siffran är högre. 48 butiker nämner detta i
argumenten – men å andra sidan är det fler
nätbutiker som använder sig av säljargument
på förstasidan i år, därför blir det procen
tuellt en lägre siffra. Vi menar att fraktpriset
är viktigt att vara tydlig med, och gärna
redan på förstasidan. Att som kund behöva
lägga en vara i varukorgen och gå till kassan
för att kunna se fraktpriset är irriterande.

HUVUDSAKLIGA SÄLJARGUMENT PÅ FÖRSTASIDAN

De flesta butiker som använder fraktpriset
som ett säljargument på förstasidan har
någon form av fri-frakt-erbjudande. Vi såg
fyra varianter:

FRI FRAKT UTAN
VILLKOR SOM
SÄL JARGUMENT

FRI FRAKT VID VISST
ORDERVÄRDE SOM
SÄL JARGUMENT

16 butiker

18 butiker

(Butiker som har fri frakt med
expeditionsavgift är ej inräknad)

FRI FRAKT SOM
TILLFÄLLIGT
ERBJUDANDE SOM
SÄL JARGUMENT

FRI FRAKT
TILL BUTIK SOM
SÄL JARGUMENT

2 butiker

3 butiker

LYFTER HUVUDSAKLIGA SÄL JARGUMENT
PÅ FÖRSTASIDAN

78
(2015: 58 %)

I år skrev också 4 butiker helt enkelt ut
fraktpriset som argument vilket är en trevlig
service för kunden som slipper leta efter
informationen någon annanstans.
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LEVERANSTID SOM ARGUMENT
Många butiker, 24 stycken, nämner också
leveranstiden i sina säljargument på förstasidan. I de flesta fall handlar argumentet om
att leveransen är snabb, men oftast specificerar man inte hur snabb den är. Vi tror att
detta är något som kan förbättras.
Ett tydligt problem som vi upplever under
testshoppingen är att just leveranstiden
spretar väldigt. Hos vissa ehandlare är leveranstiden på 5 arbetsdagar eller mer – och
hos andra är den normala leveranstiden nästa
dag. Kunden har alltså ingen chans att bilda
sig en uppfattning om vad som är en “normal” leveranstid för ehandel. Att då har argumentet “Snabb leverans” säger inte kunden
så mycket. Låt oss anta att säljargumenten
vänder sig till nya kunder – återkommande
kunder vet rimligtvis redan informationen
som anges i argumenten. Beroende på vad
kunden har för erfarenhet av leveranstid från
andra nätbutiker så kommer förväntningarna
vara väldigt olika.
Vi har också märkt att “snabb leverans”
betyder väldigt olika för olika ehandlare. I vår
testshopping varierade den verkliga leveranstiden för de butiker som har “Snabb
leverans” som säljargument på förstasidan
med mellan 1 till 9 arbetsdagar. Det skulle
alltså vara bättre att specificera antalet
dagar för snabb leverans i argumentet – eller
göra argumentet klickbart så att kunden tas
till en sida eller popup-fönster där leveranstiden definieras så gott det går. Vissa nätbutiker beskriver hur lång tid leveransen kommer
att ta i ett argument: “Beställ idag, leverans
imorgon”, “Leverans nästa dag”, “Fri frakt &
snabb leverans, 1–2 dagar” och så vidare.

HOOKS.NO
Hooks.no är en av butikerna
som anger när varan skickas
istället för när den ska
komma fram.
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En anledning till att ehandlare inte vill
specificera hur snabb leveransen är kan vara
att man inte är säker på att det går att hålla
det som lovas. Vi ser att det blir vanligare
att ange när varan skickas istället för när den
ska komma fram till kunden i argumenten.
Naturligtvis är det mer intressant för kunden
att veta tidpunkten för när varan kommer
fram, så det är ett dilemma för ehandlaren
att inte våga lova leveranstid.

BYTEN OCH RETURER
SOM ARGUMENT
Av de 78 butiker som använder sig av
säljargument på förstasidan är det 47 % som
nämner byten och/eller returer i dessa. Här
tycker vi att fler skulle kunna nämna byten/
returer i argumenten, eftersom det också
är en viktig aspekt för en ny kund. Att göra
kunden trygg kring returhanteringen är extra
viktigt när nätbutiken säljer produkter som
är större och inte bara kan lämnas in på ett
utlämningsställe. Retur och byten är också en
viktig aspekt för en ny kund.

Några exempel på argument gällande
byten/returer är:
Fria returer
60 dagars öppet köp
Fria returer i butik
Förlängd bytesrätt
Förlängt öppet köp på julklappar till 6 januari
En kund kan förmodligen inte alltid skilja på
returrätt, öppet köp, ångerrätt och bytesrätt
och detta kan ehandlaren tänka på när
argumenten ska utformas. Det kan vara en
utmaning att utforma i ett kort säljargument,
men vi tror att det är möjligt att göra det
snyggt och konverteringshöjande om man
tänker utifrån sin målgrupp och använder
klickbara argument.
Förutom att det är bra att visa upp då man
har en generös Öppet-köp-policy, är det
viktigt för kunden vad returfrakten kostar.

TIPS

Ange leveranspriset i argumenten – detta är högintressant
för kunden när de ska välja att stanna och handla eller inte.
Och de kommer att få reda på priset förr eller senare.
Definiera leveranstid i argumenten om möjligt, inte bara
“snabb leverans”. Men se till att du kan hålla vad du lovar!
Gör argumenten klickbara för att kunna förklara det som
inte får plats.
Vilken information är relevant för din kund när det gäller
returer/byten? Utforma ditt argument baserat på det.
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KOMMUNIK ATION MED KUNDEN

K APITE L T VÅ
KO M M U N I K ATIO N M E D K U N D E N
Nätbutiker kommunicerar kring leveransen
genom hela köpresan och det är viktigt
att göra kunden trygg tidigt i processen.
Den fasta punkten är själva leveransvillkoren,
men kommunikationen börjar i de flesta fall
redan på startsidan och pågår under hela
köpresan. Det är därför viktigt att kunden
upplever en överensstämmelse och kontinuitet i kommunikationen och får ett bra stöd
inför att ta mot sin leverans. Det är också
viktigt att göra kunden trygg tidigt i processen, så att frågor kring leverans och retur
inte ger en osäkerhetskänsla till att handla
rent generellt.

LEVERANSVILLKOR
I år gör vi ingen djupdykning om leveransvillkor, men det är självklart viktigt att det är lätt
att hitta till leveransvillkoren när oklarheter
uppstår så att de inte göms under FAQ eller
liknande. Det är också viktigt att göra det
enkelt att hitta i leveransvillkoren, med hjälp
av tydliga rubriker eller navigering.
Hur innehållet ser ut i leveransvillkoren i
de testade nätbutikerna är lite olika. Det är
så klart en utmaning att få med all detaljerad information i en juridisk hållbar text,
och samtidigt utveckla de kundlöften som
ges i nätbutiken om leveransen. En lösning
är att dela upp innehållet och Boozt.com
är ett exempel på nätbutik som valt denna
väg och lyckats bra. För den som vill läsa
allt det finstilta finns klassiska ”Allmänna
villkor”. Men för den som snabbt vill förstå
leveranserbjudandet för att känna sig trygg
att handla, finns en visuell översikt över både
leverans- och returprocess. Boozt får där

samtidigt tillfälle att förtydliga argument om
snabba leveranser och smidig returprocess
och hänvisa till kundservice för frågor.
Just detta att snabbt få veta vart man ska
vända sig om något går fel med en leverans
eller retur, upplever vi som viktigt. I många
nätbutiker är det dock fortfarande otydligt
vart man ska vända sig.

BRISTFÄLLIG INFORMATION
I KÖPPROCESSEN
Det generella intrycket av testshoppingen är
att kommunikationen i köpprocessen kring
leveranser inte är tillräcklig. Detta gäller först
och främst i kassan, men även i orderbekräftelser, aviseringar samt inför returer (för
returer, se separat kapitel 7). Fler nätbutiker använder i och för sig lättförståeliga
namn i kassan för leveransalternativen idag,
men det är färre nätbutiker som har extra
förklarande texter i kassan jämfört med förra
året. Vi upplever att både bra benämningar
och förklarande texter behövs för att skapa
trygghet inför ett köp.
Störst förbättringspotential ser vi för de
leveranssätt som inte utgör basalternativet i
nätbutiken, ofta hemleveranser eller expressleveranser. Detta är leveranssätt som kräver
mer av kunden vid mottagandet, och därför är bra kommunikation viktig. När man
beställer en större TV, vill man till exempel
gärna veta om det går att påverka leveransdatumet, hur många timmar man behöver
vänta hemma på leveransdagen, och ifall
inbärning ingår.
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BOOZT.COM
Tydlig översikt på
Boozt.com om leveransoch returprocess.
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AKTIVA KONTRA PASSIVA
LEVERANSKÖP
Ofta är kundens val av leveransätt passivt,
d.v.s. situationen eller produkten kräver
ingen extra servicenivå. Kunden är nöjd med
en bastjänst såsom att hämta på utlämningsställe, och fraktpriset blir ofta lågt. Men när
kunden beställer en leveranstjänst mer aktivt
och då ofta till ett högre pris, Adress
blir förväntan
Telefon
Jollyroom AB
031-310 00 00
högre ställd. Kunden har ett starkare
Tagenevägen 58 engaFax
425 37 Hisings Kärra
031-310 00 01
gemang efter köpet, inför leveransögonInnehar F-skattebevis
blicket. Kanske har man beställt något akut,
eller köpt extra bekvämlighet med inbärning eller liknande. Det paradoxala är att
kommunikationen tycks vara sämre till den
grupp som köper en högre servicenivå. Här
upplever vi att det borde vara tvärtom.
I orderbekräftelsen specificerar bara 38 %
det leveranssätt som kunden köpt. Endast
31 % av nätbutikerna hänvisar där till någon
form av spårning av leveransen. Om man
som kund känner till spårningsappar, och
vill söka själv via dessa kan det ibland vara
svårt att förstå vilken sifferkombination man
ska använda för att spåra sitt paket. Med
tydlig specifikation och möjlighet att följa sin
leverans, skulle tryggheten öka efter köpet –
speciellt för mer aktiva köp av leveranser.

STANDARDTEXTER I
BEKRÄFTELSER OCH
AVISERINGAR
Då köpet är gjort och orderbekräftelse,
plus även ofta välkomstmejl och nyhetsbrev
inkommit, så återstår att vänta på något slags
meddelande om att ”din leverans är på väg”.
Vi upplever att leveransbekräftelser och
aviseringar
har
utformats för
det domiMomsnr.
E-post
Internet
SE556815715901
kundservice@jollyroom.se
www.jollyroom.se
nerande
leveranssättet från nätbutiken.
Org.nr.
556815-7159
Har man valt ett mindre vanligt leveranssätt, kan kommunikationen bli otydlig och
ibland felaktig.
I Sverige, där leveranser till utlämningsställen dominerar, kan bastexter om att ”ditt
paket är nu på väg till närmaste ombud”
inleda kundkommunikationen också då ett
annat leveranssätt bokats, t ex hemleverans.
Första reaktionen som kund är då att något
blivit fel. Läser man som kund vidare kan man
ofta via priset eller bifogad specifikation förstå
att man ändå ska få varan levererad på beställt
sätt, men inte alltid. Här behöver man arbeta
med texter som bekräftar kundens köp bättre.
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KOMMUNIKATION INFÖR
MOTTAGANDET
När man hämtar ett paket själv, är själva
utlämningsstället i fokus. Var ligger det?
Vilka öppettider har det? Det kanske inte är
intressant som kund att veta vilket logistikbolag som kör paketet dit, såvida det inte
påverkar själva avståndet till utlämnings
stället. Dock vill man gärna förstå vad det
är man ska hämta. Endast 79 % uppger nätbutikens namn i aviseringen. Detta kan
bli förvirrande om man nätshoppar mycket,
i synnerhet vid tider inför julen.

NÄMNER NÄTBUTIKENS NAMN I AVISERINGEN

79

Vid hemleveranser kan det också vara ett
stöd för kunden att veta vilken logistikfirma
som utför leveransen. Endast 37 % uppger
detta i kassan, och endast 72 % låter det
framgå i aviseringen. Tidsbokning av hemleveranser kan dock ske muntligt på telefonen
och det är inte säkert att chauffören vet
vilken nätbutik paketet kommer ifrån då de
ibland kör direkt från tillverkaren. Det känns
också tryggare som kund att öppna dörren
till sitt hem, när man ser den förväntade bilen
och klädseln på chauffören. Vi upplever att
ett bättre kommunikationsstöd vore önskvärt
inför hemleveranser.

KLÄDSEL VISADE VILKEN LOGISTIKFIRMA
SOM LEVERERADE

75

NÄMNER LOGISTIKFIRMANS NAMN I AVISERINGEN
UPPGER I K ASSAN OM CHAUFFÖREN
KOMMER ATT RINGA I FÖRVÄG ELLER INTE

72
44
VISAR LOGISTIKFIRMANS LOGGA I K ASSAN
Siffrorna har baserats på de som erbjuder hemleverans.
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Siffran baseras på det antal butiker i undersökningen som skickar fysiska produkter
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KOMMUNIK ATION MED KUNDEN

I vissa fall kom det väl många mejl efter
en beställning, ibland upplevde vi att det
kom för lite. Ofta gällde det snabba hem
leveranser när vi upplevde att det kommunicerades för lite för att skapa trygghet.
När man sitter hemma och väntar, är man
rädd att missa leveransen och sitter på
helspänn. Därför uppskattade vi verkligen
då chauffören ringde och förvarnade om sin
ankomst 20–30 minuter i förväg. Då ökade
tryggheten inför att ta emot en leverans
avsevärt.

ANIMAIL .SE
Trevlig, personlig och tydlig avisering från Animail.se

RÖD TRÅD I KOMMUNIKATIONEN
Det märks att det är flera aktörer som står
bakom kundkommunikationen igenom
köpprocessen. Stilen, benämningarna och
tonen i kommunikation varierar mellan
exempelvis nätbutik, transportadministratör
och logistikbolag. Även ren beställningsfakta
kring leveransen kan skilja sig mellan aktörerna. Det gör att man som kund kan uppleva
att kommunikationen ”hackar lite”, och vi
uppmanar alla att själva göra ett nätköp i
sin egen nätbutik (gärna för ett leveranssätt
som inte dominerar) och sedan utvärdera
den kommunikation som kommer – både
utifrån själva kvaliteten på informationen,
men också mängden.

KOMMUNIK ATION MED KUNDEN

TIPS

Gör leveransvillkoren lätta att hitta, och ha tydliga r ubriker
som underlättar att hitta det man söker – gör kunden
trygg direkt.
Förklara tydligt hur leveransen och returen går till.
Uppge vad kunden förväntas göra och vem kunden ska
kontakta om något går fel med leveransen eller returen.
Specificera vilken leveranstjänst som köpts i order
bekräftelsen.
Se över standardtexter i leveransbekräftelser och aviseringar,
så att texterna stämmer med valt leveranssätt.
Uppge både nätbutikens och logistikfirmans namn i
aviseringen, som stöd för dina kunder.
Erbjud gärna spårning, speciellt för leveranssätt som ofta
köps med större engagemang från kunden. Transparens
ger trygghet.
Testhoppa din egen nätbutik och spara kundkommunikation
du får under köpet. Bedöm sedan om kommunikationen
”hackar” eller innehåller felaktigheter. Testa helst ett leverans
sätt som inte är det allra vanligaste från din nätbutik.
Låt chauffören ringa och förvarna sin ankomst 20–30 min
i förväg för hemleverans. Detta har stort kundvärde.

19
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K APITE L TR E
VALMÖJ LIG HETE R OCH
PRESE NTATION AV LEVE R ANSSÄT T
Att kunna erbjuda kunder flera leverans
alternativ är något som många aktörer inom
ehandel pushar för. Naturligtvis skulle ett
flertal leveransalternativ vara bra för kunden
i alla nätbutiker, men det är inte alltid realistiskt av olika orsaker (vi var inne på detta
i förra årets rapport). Men oavsett om man
har ett eller flera leveransalternativ så kan
alla nätbutiker se till att göra det tydligt vad
de olika alternativen innebär för kunden.
Det kan vara väldigt viktigt att erbjuda
flera leveransalternativ beroende på vilken
typ av bransch man verkar inom. Ett smidigt
leveransalternativ kan också vara anledningen
till att kunden väljer en specifik nätbutik,
eller helt enkelt orsaken till att hen handlar
på nätet istället för i fysisk butik. För vissa
branscher kan flexibla leveranser vara
själva stommen i affärsidén, till exempel
inom livsmedel.
Därför har vi även i år vi tittat på det antal
leveranssätt som erbjuds i nordiska nät
butiker. Vi har också sett på hur utbudet har
förändrats sedan förra året. Dessutom har vi
lagt tid på att se på hur leveranssätten presenteras i nätbutikernas kassor, då vi i förra
årets rapport tyckte att det kunde förbättras.

ANTAL LEVERANSSÄTT
Hur ser det ut i Skandinavien när det 
gäller vilka leveranssätt som erbjuds? I vår
testshopping hade 71 % av nätbutikerna fler
än ett leveransalternativ – detta testades i
leveransvillkor eller allmänna köpvillkor.
Det är en ökning från förra året då 68 %
hade fler än ett leveransalternativ. Samtidigt
är det långt ifrån 97 % som siffran landar på
i den amerikanska Mystery eShopper-undersökningen från senaste året, vilket kan
ge en tankeställare.
Det kan vara intressant att se vilka olika
alternativ som är vanliga. Tänk dock på
att denna undersökning domineras av
svenska nätbutiker, vilket också påverkar
resultaten. Nedan följer en uppställning av
hur leveransalternativen fördelar sig.

ERBJUDER LEVERANS TILL UTLÄMNINGSSTÄLLE

84
(2015: 80 %)

ERBJUDER HEMLEVERANS

53
(2015: 57 %)
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ERBJUDER LEVERANS TILL BUTIK
ELLER PICK UP POINT

49
(2015: 43 %)

ERBJUDER LEVERANS TILL BREVLÅDA

46
(2015: 32 %)

ERBJUDER SAMMA-DAG -LEVERANS

11

ERBJUDER LEVERANS PÅ K VÄLLAR/HELGER

21

Siffrorna är baserade på vad som definieras i leveransvillkoren.

APOTEKET.SE
Här kan kunden bland
annat välja mellan
leverans till brevlåda
och utlämningsställe.

Det vanligaste leveranssättet i undersökningen är att hämta sin vara på ett utlämningsställe, följt av någon slags hemleverans.
Siffran för leverans till brevlådan kan vara lite
missvisande eftersom det ofta inte uttrycks
i villkoren att det är ett av alternativen. Det
är svårt att säga om ökningen från förra året
(23 % till 46 %) beror på att fler nätbutiker
erbjuder leverans till brevlådan eller om fler
helt enkelt nämner det i leveransvillkoren i år.
Oavsett så är det viktigt att berätta att man
har brevlådeleveranser för kunden om så är
fallet. Att hämta sitt paket i brevlådan eller
på ett utlämningsställe gör stor skillnad för
kunden, och är relevant information.
Ett exempel på en nätbutik som definierar
brevlåda som ett leveransalternativ både i
villkoren och i kassan är Apoteket.se. Man
kan tänka sig att detta är mycket viktig
information för deras kunder, och ett viktigt
alternativ.
Fortfarande är det ganska ovanligt med
leverans samma dag och leverans på kvällar
och helger. Men intressant är att de butiker
som erbjöd något av dessa alternativ, sammanslaget nådde 10 % förra året. I år har
vi valt att dela upp dessa, och ser då att
de som erbjuder kvälls och helgleveranser
når hela 21 % – vilket visar att leveranser på
attraktiva tider är på uppåtgående.
Vi tror att intresset från kundernas sida
kommer att fortsätta att öka.
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OTYDLIG LEVERANS
INFORMATION I KASSAN
Flera gånger när vi testshoppar och kommer
till kassan så finns ingen information om hur
varan kommer att levereras – förutom att
en leveransadress ska fyllas i. Det innebär
en osäkerhet som kan hindra kunden att
trycka på köpknappen – för vad händer då?
Kommer leveransalternativ eller info om
leveransen presenteras i ett senare steg? Det
kan kännas konstigt eftersom leveranstid och
leveransmetod ofta kan vara avgörande för
ett köpbeslut.
Inte ens vi rutinerade ehandelskunder
förstår vad som kommer att hända efter

en beställning – ska jag hämta upp den på
ett uthämtningsställe, och i så fall vilket?
Kommer varan att levereras till hemmet –
och när i så fall? Om det är ett mindre paket
– kommer det att levereras till brevlådan?
Det är dessutom svårt att som kund
gissa hur leveransen kommer att ske utifrån
parametrar som leveranspris och storlek på
paket. I vår testshopping har väldigt små
paket ibland levererats till brevlådan, ibland
till utlämningsställen. Frakt som kostar 49:har ibland levererats till brevlådan medan
vissa hemleveranser är fraktfria. Just kopplingen mellan servicenivå och prissättning
kan ibland uppfattas som märklig.

BRISTFÄLLIG
INFORMATION
I den här nätbutiken
finns det ingen information
i kassan om hur varan
kommer att levereras,
förutom att leveransen
sker till kundens adress
som kan hämtas från
folkbokföringsregistret eller
fyllas i av kunden själv.
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VALMÖJLIGHETER PÅ
KUNDENS VILLKOR?

BENÄMNINGAR OCH
FÖRKLARINGAR I KASSAN

Detta med att välja leveranssätt är inte något
som automatiskt erbjuds kunden, även om
nätbutiken använder sig av flera leveranssätt och presenterar flera av dessa i sina
leveransvillkor. Det kan vara irriterande att
läsa om att nätbutiken erbjuder hemleveranser, utan att kunna välja detta vid köpet.
Ofta handlar det om att produkten ska
vara tillräckligt stor för att man som kund
ska bli erbjuden hemleverans. Det var till
exempel svårt att hitta någon som erbjöd
hemleverans av en 42– till 46-tums-TV. Ofta
krävdes en beställning av en 55-tums-TV för
att alternativet skulle dyka upp. Frågan är
hur mycket enklare det är att bära hem en
46-tums-TV från ett utlämningsställe för den
som saknar bil?
När man beställer många skrymmande
saker samtidigt är det också frustrerande att
det önskade alternativet inte blir bokningsbart. Vi beställde t ex en madrass, en spegel
och ett bord samtidigt från en inredningsbutik som erbjöd hemleverans, men ändå
kunde endast utlämningsställe väljas. Bland
de som öppnar upp för kunden själv att välja
är BagarenochKocken.se som har både små
och stora produkter. Där får kunden själv
välja mellan hemleverans och utlämningsställe, vilket i vårt tycke är en bättre lösning.

En tendens finns att använda termer för
leveransalternativ som kanske är välkända
inom ehandelsvärlden men inte hos kunderna. Vi tittade på benämningarna på
leveranssätten i nätbutikernas kassor och
bara 58 % använder termer som är enkla att
förstå för den oinvigde. Som exempel så
används termen MyPack och Privpak relativt
ofta, och det är inte troligt att kunder känner
till vad det är om de inte själva använder
sådana tjänster. Dessutom är det endast
50 % som ger en förklaring på vad leverans
alternativet innebär.

“NORMAL
LEVERANS”
Här är det svårt att veta för
kunden vad termen betyder.

ANVÄNDER TERMER FÖR LEVERANSSÄTT
SOM KUNDEN FÖRSTÅR I K ASSAN

58

HAR EXTRA INFO/FÖRKLARING
AV LEVERANSSÄTT I K ASSAN

50
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ANIMAIL .SE
Enkla benämningar och förklaringar
gör att det är lätt för kunden att välja
det leveranssätt som passar bäst.
Det är också tydligt exakt vad som
kommer att hända i och med de
olika valen.

Hur ser det då ut i kassorna hos de nät
butiker som är duktiga på att presentera
sina leveransalternativ i kassan? Ett bra
exempel på benämningar och förklaringar av
leveranssätt hittar vi i kassan hos Animail.se.
Att lägga till loggan eller varumärket för de
olika logistikleverantörerna man samarbetar
med kan också vara en bra idé. Dels skapar
det trygghet för kunden att veta att nätbutiken arbetar med välkända logistikföretag,
men det kan också vara värdefull information för den mer vana ehandelskunden. Ofta
använder sig olika logistikleverantörer av
olika ombud/utlämningsställen, och efter ett
tag lär sig kunden kanske vilket utlämningsställe de föredrar och kan välja logistikleverantör efter det. I tider då man handlar extra
mycket blir det en hjälp att hålla reda på sina
beställningar när man tar emot många aviseringar. Det kan även vara ett extra stöd vid
hemleveranser. När en logistikfirma ringer
kan man då lättare koppla ihop detta till en
nätbutik, ifall chauffören själv inte kan uppge
nätbutiken (på grund av att körningen går
direkt från en tillverkare).

SYNLIGGÖR MAN VARUMÄRKET
FÖR LOGISTIK AKTÖR I K ASSAN?

38

Siffran baserras på det som skickar fysiska produkter

Någon som gör detta snyggt är Design
online.se, de har loggor för de olika alternativen, men de använder också termer som är
lätta att förstå för kunden. Det finns också
en länk under alternativen där man kan se
leveransvillkoren. Det enda som fattas är en
ytterligare beskrivning av leveranssätten för
att förtydliga.
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LOGGOR I K ASSAN
Här ser kunden direkt
knyta en leveranstjänst
till ett logistikbolag.

VAR KAN LEVERANSALTERNATIVEN
VISAS PÅ SAJTEN?
Förutom att tydligt visa leveransalternativen
i kassan, så kan man lyfta dem på andra
ställen där det kan vara relevant. Vi har sett
exempel på att man gör det på produktsidan
för att redan där informera om hur lång tid
leveransen kommer att ta; att man använder
leveranstid som ett filter så att kunden kan

NORLI.NO
Till höger på loginsidan kan
man se vilka leveransalternativ som Norli.no har, och
de har en liten annons högst
upp för att tipsa om ett
prisvärt alternativ.

sortera fram varor som är tillgängliga för
snabb leverans och att man nämner alternativen redan på förstasidan.
Om din sajt kräver inloggning för att kunden
ska kunna komma till kassan är det viktigt
att visa leveransalternativen någonstans före
inloggning. Hos Norli.no kan man se dem på
själva loginsidan.
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TIPS

Se över om du har relevanta leveransalternativ utifrån
produktstorlek, köpfrekvens, säsong osv.
Använd termer för leveransalternativen som är enkla att förstå.
Information om leveransmetod, leveranstid och leveranspris
bör framgå i kassan.
Förklara gärna före kassan vilka leveransalternativ som finns,
speciellt viktigt om din sajt kräver inloggning för att komma
till kassan.
Låt val av leveranssätt ligga steget före val av betalningssätt,
om det påverkar köpbeslutet i hög grad.
Låt gärna kunden själv välja när hemleverans är bäst eller inte.
Se över om du ska visa logistikleverantörernas loggor i kassan.
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K APITE L F Y R A
PR IS PR E S E NTATIO N I K A SSAN
Under förra testhoppingen lade vi märke till
att prissättningen av leveranser varierade
mycket mellan butiker. Därför har vi i år lagt
några mätpunker på detta för att få en bättre
bild av hur det ser ut i skandinaviska nätbutiker. Nätbutiker har ett basleveranssätt som
man vill hålla ett så attraktivt pris för som
möjligt och ofta är det att låta kunden hämta
sitt paket själv någonstans. I årets testshopping såg vi även att 39 butiker hade någon
variant av fri frakt-erbjudande.

STOR VARIATION
Olika typer av hemleveranser är ofta högre
prissatt, vilket inte är konstigt då servicenivån är högre. Vi konstaterade att prissättingen av hemleveranser ändå varierade
rätt mycket jämfört med priset för basalternativet. Vi hade svårt att hitta ett mönster,
då det inte alltid var hemleveranser av de
tyngsta produkterna som kostade mest. Det
är även vanligt att det blir ett stort hopp
mellan det billigaste eller kostnadsfria alternativet, och leveranser med högre service
grad som hemleveranser. Som kund är det
ibland svårt att få en uppfattning om vad ett
”normalt” prisläge egentligen är.

TOTALSUMMA ELLER PÅSLAG
Hur ska man då visa priset på ett fördelaktigt
sätt i kassan av en dyrare leveranssätt? Bland
de testshoppade butikerna var det absolut
vanligaste att visa priset för hemleverans som
en totalsumma, hela 85 % av de nätbutiker
som har hemleverans har valt att visa priset
så. Som kund kan det då upplevas som dyrt.
När vi har testshoppat så föredrar vi när det
finns ett fraktgrundpris redovisat och sen
ett påslag för hemleverans.

HUR MÅNGA PROCENT DYRARE
ÄR HEMLEVERANS JÄMFÖRT MED
HÄMTA SJÄLV-ALTERNATIVET?
SAMMA PRIS

30

DUBBELT SÅ DYRT
ELLER MER

TRE GÅNGER SÅ DYRT
ELLER MER

34
36

HUR ÄR HEMLEVERANSPRISET
UPPSTÄLLT I KASSAN?

TOTALSUMMA

85

PÅSLAG PÅ
FRAKTGRUNDPRIS

15

Siffrorna baseras på de nätbutiker som erbjuder hemleverans.
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Kunden vet att de kommer att betala en 
viss summa för frakten, och om de lägger
lite extra pengar så kan de få varan hela
vägen hem. Det känns lättare att lägga lite
extra istället för en större stor klumpsumma
för hemleverans. Ellos visar priset för hem
leverans som något extra, utöver det
vanliga leveranspriset.

Om du som ehandlare är intresserad av att
fler kunder ska välja hemleverans så kan
det vara något att testa i kassan – blir det
högre konvertering med ett totalpris för
hemleveransen eller ska det visas som ett
påslag utöver det vanliga?

ELLOS.SE
Grundpriset för frakt är
49,90:-, och vill man ha det
hemlevererat kostar det
ytterligare 95:- extra.

TIPS

Fundera om prissättningen i kassan av olika leveransmetoder
upplevs logisk för kunden.
Testa prissättning av dyrare leveranssätt som påslag istället för
som totaltpris, och se om det leder till högre konvertering.

32 FLEXIBILITET MED UTLÄMNINGSSTÄLLEN OCH HEMLEVERANSER

K APITE L FE M
FLE XI B I LITE T M E D
UTL ÄM N I N GSSTÄLLE N
OCH H E M LE VE R AN S E R
Som vi såg i det tidigare kapitlet är leverans till utlämningsställen och hemmet de
vanligaste leveransalternativen i Mystery
eShopper-undersökningen, 84 % respektive 53 %. För kunden kan det vara viktigt
att kunna anpassa de olika leveranssätten
efter sin situation. Att kunna välja vilket
utlämningsställe man hämtar på, vilken tid
hemleveransen ska ske, om paketet också
blir inburet är exempel på valmöjligheter
som kan vara nödvändiga för att kunden
ska kunna fatta ett köpbeslut.

Även om en nätbutik inte kan erbjuda valfritt utlämningsställe för kunden så är det
viktigt att informera i kassan om var paketet
kommer att skickas. Om man vill förbättra
kundupplevelsen ytterligare är det en bra idé
att ge möjlighet för kunden att välja valfritt
utlämningsställe.

ERBJUDS VALFRITT UTLÄMNINGSSTÄLLE

ATT KUNNA VÄLJA
UTLÄMNINGSSTÄLLEN
Vissa kunder föredrar ett visst utlämningsställe för att kön brukar vara kort, eller en
paketautomat helt utan kö där sådana finns.
Kanske väljer man en plats man passerar
under lunchen nära arbetsplatsen. Ska man
hämta ett relativt stort paket är det viktigt
att kunna parkera bilen i närheten. Andra
bor inte i en storstad och det kan vara stora
distansskillnader mellan olika utlämningsställen. Hos många nätbutiker vet kunden
inte ens vilket utlämningsställe paketet
kommer att anlända till, vilket gör det svårt
att planera sin upphämtning. Skillnaden i
snabbhet för kundupplevelsen kan bli väldigt
stor – kunden får ju inte sitt paket förrän hen
hämtar det på utlämningsstället. Det kanske
tar ett par dagar innan kunden har möjlighet
att komma iväg till rätt utlämningsställe, och
då blir köpprocessen väldigt långsam från
kundens perspektiv.

36
(2014: 26 %)

GÅR DET VÄLJA VIA KARTA
ELLER VIA POSTNR?
POSTNR

48
BÅDA

28

K ARTA

3
INGETDERA

21

Mätt i kassan för de som erbjuder utlämningsställen.
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BOOZT.COM
I Boozts kassa kan man välja
valfritt utlämningsställe. En
länk gör att man kan visa
fler utlämningsställen, och
man kan också mata in ett
helt annat postnummer.
Perfekt om man ska resa
någonstans och vill skicka
paketet dit direkt.

Av de nätbutiker som levererar till utlämningsställe erbjuder 36 % kunden att välja
utlämningsställe själv. Detta görs på olika
sätt, det kan vara en rullista med några
utlämningsställen som finns nära kundens
adress eller postnummer, eller via en karta.
Boozt.com gör detta bra med en karta
som visar utlämningsställen nära kundens
adress. Om man vill leverera paketet till ett
annat postnummer, går det att mata in.
En annan trevlig service för kunden är
att visa öppettiderna för utlämningsställen i
kassan, vilket Boozt också gör. Det är relevant även om man inte kan erbjuda valfritt
utlämningsställe – det gör att kunden redan

vid köptillfället kan planera hur hen ska
hämta ut paketet. Det kan vara möjligt att få
hjälp med API:er från logistikleverantören för
att inkludera även utlämningsställens öppet
tider i kassan.

SER MAN ÖPPETTIDER
PÅ UTLÄMNINGSSTÄLLENA?

6

Mätt i kassan för de som erbjuder utlämnnigsställen.
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FLEXIBILITET MED
HEMLEVERANSER
När det gäller möjligheter för kunden att
själv anpassa det valda leveransalternativet
så ser vi stor potential till förbättring när det
gäller hemleveranser. Ofta men inte alltid
får kunden betala extra för hemleverans.
Hos 64 % av de nätbutiker som erbjuder
hemleverans är priset för att få varan hem
två eller tre gånger så dyrt som det vanliga
fraktpriset. Då borde kunden få känna något
av en VIP-behandling – hemleverans kanske
är något som kunden unnar sig och väljer
att betala extra för. Eller så är hemleverans
absolut nödvändigt av olika orsaker – produktens karaktär, kundens egna begränsningar eller dylikt. I samtliga fall är det
viktigt att kunden vet exakt vad som kommer
att hända och gärna kan välja själv hur
leveransen kommer att ske.
Som vi såg var det 53 % av de testade
nätbutikerna som erbjuder hemleverans.
Vi har även räknat med de nätbutiker som
bara erbjuder hemleverans för vissa produkttyper eller områden.
Något som är väldigt viktigt för kunden
som väljer hemleverans är när paketet kommer att levereras. 60 % av nätbutikerna som
har hemleverans visar tidsfönster för leveransen i kassan, till exempel att de levererar
mellan kl. 8 och 16 på vardagar. Det betyder
att 40 % inte alls visar när varan kommer
att levereras förrän köpet är gjort (och
inte alltid då heller). Vi tror att detta behöver förbättras, tydlig information behöver
visas före köpbeslutet. Hos 20 % av de som
erbjuder hemleverans kan kunden själv välja
tidsfönster för leveransen i kassan. Detta
tror vi också kan förbättras – i många fall
kan kunden nämligen i ett senare steg välja
tidsfönster för leverans. Fråga din logistik
leverantör om de kan hjälpa till med att ge
fler valmöjligheter redan i kassan när det
gäller hemleveranser.

INFORMATION I K ASSAN OM TIDSFÖNSTER
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GÅR VÄL JA TIDSFÖNSTER I K ASSAN

20

Siffrorna har baserats på de som erbjuder hemleverans.

Nätbutiker som säljer livsmedel är duktiga
på detta. I deras fall är leveransen en stor
del av hela affärsidén, så det är förståeligt
att mycket fokus ligger på kundens upp
levelse av leveransen. Om du är intresserad
av att förbättra hemleveransinformationen i
kassan så tipsar vi om att titta på mathem.se,
cooponline.se, eller annan nätbutik som
säljer matvaror.

COOPONLINE .SE
Klart godkänt val av leveranstid i kassan
hos Cooponline.se, beroende på vilken dag
man väljer finns olika tidsfönster tillgängliga.
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INFO OM SAMTAL INNAN LEVERANS ELLER INTE

44

INFO OM INBÄRNING AV VARA

30

Mätt i kassan för de som erbjuder utlämningsställen.

FÖRVARNA FÖR ÖKAD
FLEXIBILITET
Beroende på vilken typ av vara som ska
levereras är det viktigt för kunden att få en
förvarning om att chauffören snart är på
plats. Även detta är viktigt att få information om redan i kassan för att kunna planera
leveransen. Behöver kunden vara hemma
under till exempel 4 timmar eller hinner hen
hem om chauffören ringer/sms:ar 20 minuter
före leverans? 44 % av de testade nätbuti-

kerna informerar i kassan huruvida chauffören kommer att ringa eller sms:a före
leveransen eller inte. Det här är extra viktig
information om tidsfönstret för leverans är
stort. Om logistikleverantören inte meddelar
kunden före leveransen är det förståeligt om
nätbutiken tvekar att skriva ut det i kassan,
men vi tror ändå att det vore en hjälp för
kunden. Då kan hen förbereda sig på att
vara hemma och beredd på leverans under
hela tidsfönstret.

FLEXIBILITET I SERVICENIVÅ
Information om varan bärs in av chauffören vid hemleverans finns hos 30 % av
nätbutikerna. Även här är det viktigt att
informera kunden även om chauffören inte
kommer att erbjuda denna hjälp. Att få en
svårburen vara levererad till trottoarkanten
kan betyda stora problem för kunden om
hen inte är medveten om hur hemleveranser
brukar fungera. Speciellt bygg-, elektronikoch möbelnätbutiker som levererar stora och
tunga paket behöver informera om detta.
Något som vi tycker är extra trevligt när vi
testshoppar hemleverans är när nätbutiken
erbjuder extratjänster som installation,
bortforsling av emballage och så vidare.

BRISTFÄLLIG
INFORMATION
Här får vi veta att tv:n
kommer att levereras på
en pall, men vi vet inte om
vi får hjälp med att bära in
den eller vad vi ska göra
med pallen efteråt. Kanske
hade vi även velat köpa
installation?
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TILLÄGGSTJÄNSTER TILL HEMLEVERANS
ERBJUDS I K ASSAN (INSTALLATION, BORTFORSLING
AV EMBALLAGE , INBÄRNING OSV)

7

Mätt i kassan för de som erbjuder hemleverans.

SVENSSONS.SE
Till höger om produkten
finns det en länk som
berättar att de erbjuder
mer än fri frakt.

Svensssons erbjuder tjänster
som inbärning, montering,
bortforsling av emballage, samt
i storstäder bortforsling av
gamla möbler.

Sådana val ökar intrycket av ehandel som
bekvämt och smidigt. Här kan nätbutiken
också erbjuda inbärning som en tilläggstjänst om det inte är möjligt att det ingår i
grundleveransen.
En nätbutik som är duktig på samtliga
ovanstående punkter för större varor är
Svenssons.se. De pushar för leveranssätt
redan på produktsidan med en länk som
leder till “Service och hemleverans”.
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I kassan syns alternativen för hemleverans
tydligt och Svenssons rekommenderar
alternativet som ger mest värde.

Möjligheten hos Svenssons.se gäller dock
större produkter, och vi tycker egentligen
att det bästa vore om kunden själv får välja
när de önskar beställa hemleverans och
tillhörande extratjänster även för andra
produkter.
Det är naturligvis inte alltid relevant med
alla val som Svenssons har, men fler skulle
kunna tänka till när det gäller sina kunder
och målgrupp, vad de kan behöva och är
beredda att betala för. En diskussion med din
logistikleverantör är också nödvändig, och
om vad de kan erbjuda till ett rimligt pris.

ÄNDRA LEVERANSTID
EFTER KÖP
En ny punkt som vi mätte i år var om det
gick att ändra en bokad leveranstid efter ett
köp (hemleverans). Hos 3 % av nätbutikerna
erbjöds den möjligheten, och vad vi kunde
se endast hos de som säljer matvaror.Det
ska bli spännande att se om deras logistik
på sikt kan förändra andra branschers
leveransvillkor.

TIPS

Visa vilket utlämningsställe paketet kommer att levereras 
till. Underskatta inte kundens behov av att kunna välja
utlämningsställe – det närmaste utlämningsstället är
inte alltid bäst för kunden! Visa gärna öppettider för olika
utlämningsställen i kassan.
Om du erbjuder hemleverans, se till att kunden kan hitta all
information redan i kassan om hur leveransen kommer att gå till.
Se till att det finns valmöjligheter för kunden kring hem
leveransen när det gäller tidsfönster, inbärning, montering
och så vidare, beroende på vilken typ av produkter du säljer.
Prata med din logistikleverantör om hur du kan öka för
säljningen av hemleveranser och tjäna mer pengar på dem.
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K APITE L S E X
AT T TA E M OT VAR AN
Ett viktigt ögonblick är när kunden till slut
får ta emot sin beställning. Här vill vi ge
exempel på vad nätbutiker och leverantörer
tillsammans kan se över för att det ska bli en
positiv upplevelse.

ATT HÄMTA PÅ
UTLÄMNINGSSTÄLLE
Stora paketflöden går till utlämningsställen
av olika slag i våra skandinaviska länder.
I Danmarkär paketautomater vanligt, i
Sverige och Norge dominerar mer klassiska
utlämningsställen. Det positiva för kunden
är ofta priset och att man inte blir upplåst till
att ta emot en viss tid, utan kan hämta när
det passar. Kan man dessutom som kund få
styra över själva platsen för hämtning kändes
det extra positivt tyckte vi. Genom att öppna
upp den möjligheten är det större chans
att upplevelsenblir bra. Kan man också
erbjuda flera varianter av självhämtning,
som möjlighet att hämta i butiker, klassiska
utlämningsställen och paketautomater, ökar
chansen ytterligare att kunden hittar något
som passar.
I julruschen kan utlämningsställen få
långa köer och stressad personal. Om något
dessutom går fel, kan kundupplevelsen
bli negativ, och personalen på utlämnings
stället kommer i kläm. Här behöver logistik
leverantörer, nätbutiker och utlämningsställen ha en bra dialog och en gemensam
förebyggande planering.

ATT TA EMOT HEMMA
Vi upplever att det är en snedställd balans
mellan logistikfirma och slutkund vid hemleveranser. Transportören ska i många fall
kunna leverera fritt under ett flera timmar
långt tidsintervall, slutkunden däremot ska
stå på tå under samma långa tidsintervall
och vara beredd att ta emot exakt på sekunden. Detta känns som något nätbutiken och

logistikbolaget tillsammans borde förändra
så att konceptet passar en modern nät
butikskund bättre.
Vid hemleveranser har vi som testshoppat
alltså känt oss upplåsta, speciellt då tidsfönstret varit längre. Man vågar inte ringa
någon under de timmar man väntar och bär
med sig mobilen överallt. Och helt plötsligt
ringer porttelefonen! Känslan av en hemleverans är ofta att den är plötslig och oförmedlad, man blir avbruten i det man gör och man
känner sig stressad att öppna.

INFO I K ASSAN OM CHAUFFÖR SK A RINGA
ELLER INTE INNAN LEVERANS
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Kundupplevelsen av att ta emot hem
leveranser bör kunna förbättras avsevärt
om ögonblicket för överlämnandet görs mer
förutsägbart. Vi kände oss mycket lugnare
och tryggare under tidsfönstret i de fall då vi
fått information i kassan om att chauffören
skulle ringa 30 min i förväg och förvarna om
sin ankomst. Dessa 20–30 minuter gjorde
att man hann förbereda sig på att ta emot.
Det finns logistikbolag som har väl fungerande rutiner för detta, men de är tyvärr
alldeles för få.
Den sämsta kundupplevelsen anser vi vara
att sitta hemma och vänta i ett par timmar,
för att sedan få ett SMS i stil med ”Vi för
sökte leverera men lyckades ej. Ring X för att
boka en ny tid för utkörning alternativt Ditt
paket har gått till närmaste utlämningsställe”
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– utan att man riktigt förstår hur detta kunde
inträffa. Det kan bero på något så enkelt som
att en bekant ringt och lämnat ett meddelande på mobilen precis samtidigt som
chauffören gjorde sin enda uppringning.
Vi missade både hemleveranser och upphämtningar av returer på liknande sätt och
det kändes onödigt för båda parter. Om vi
hade fått en enkel förvarning om att chauffören strax var på ingång, eller chauffören valt
att skickat ett SMS då det tutade upptaget,
hade situationen förmodligen inte uppstått.
Här ser vi möjligheter att bygga in rutiner i
avtalen som minskar risken för att en överlämning inte sker, trots att både slutkunden
och chauffören agerat helt felfritt.
När vi testshoppat har vi upplevt att de
flesta chaufförer är trevliga och korrekt
klädda. Det är snarare just förutsägbarheten
och servicen i tjänsten som brustit i vissa
fall. Dock är det få nätbutiker som gett oss
en chans att meddela ifall vi varit nöjda med
hemleveransen. Här tycker vi att nätbutiken,
eller nätbutiken i samarbete med logistik
firman, i större grad borde fråga kunden
direkt efter mottagandet, via SMS eller mejl,
om de var nöjda med sin hemleverans.

HUR UPPTRÄDDE CHAUFFÖREN? (SK ALA 1–3)

1
DÅLIGT

2

2,28

BRA

3
TOPPEN

FICK DU CHANS ATT UTVÄRDERA
HEMLEVERANSEN EFTERÅT?
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Siffrorna har baserats på de som erbjuder hemleverans.

PAKETERING
Det är fortfarande inte så många nätbutiker
som gör något extra med sin paketdesign.
De som säljer skönhet upplever vi som bäst i
klassen med att skapa ett attraktivt emballage. Butiker som Kicks.se och Yvesrocher.se
utmärker sig med väldesignade paket, men
de flesta beställningar kommer i vanlig brun
kartong. Plastpåsar har oftare en profilerad
design och även praktiska handtag som gör
det lätt att bära med sig det beställda hem.

NATURKOMPANIET.SE
Naturkompaniet hade både en profilerad yttre påse
och inre mapp, som innehöll välkomsttext,
förtryckt returetikett, viktig information till
kunden och kontaktuppgifter till kundservice.

De kan dock bli lite slitna och skrapade innan
utlämning och för att ge ett bra intryck kan
det vara värt att lägga lite extra på själva
kvaliteten på plasten. Med en attraktiv
design blir öppnandet något extra, och då
blir det också möjligt att jobba med unbox
ing videos, kanske på produktsidor för att
bygga hype, eller få haul videos där exempelvis en bloggare öppnar och visar sitt senaste
köp för en mängd följare.
När det gäller större varor som levereras
hem har de sällan varit profilerade för nätbutiken. Vi har istället tagit emot produkter
som TV, byrå, skrivare, och mikrovågsugn
direkt från tillverkaren. Avtrycket från nätbutiken blir svagare, och det kan kännas
lite opersonligt. Här finns potential att göra
starkare avtryck!

ATT TA EMOT VARAN

ÖPPNANDET OCH INNEHÅLLET
Att öppna ett brunt och lite trist paket,
men ändå hitta ett välbehållet och snyggt
produktemballage inuti och få ett vänligt
meddelande ”Välkommen som kund”, få en
följesedel, ångerblankett och förtryckt retur
etikett – det gör att öppnandet blir positivt.
Visst går det att göra betydligt roligare saker
också i paketet, överraska med prover osv,
men om allt relevant kring köpet finns med
i paketet och meddelandet från nätbutiken
har en trevlig ton, så tycker vi att öppnandet
ändå ger en positiv upplevelse.
Större paket som kommer med hemleverans direkt från tillverkare innehåller sällan
returinstruktioner, retursedlar, kvitton eller
vänliga meddelanden efter öppnande. Här
upplever vi att det faktiskt ibland saknats
relevant information. Det har också hänt att
chaufförer vägrat att lossa ett fastremmat
gods och ta med lastpallen tillbaka, vilket vi
förväntade oss. Vi tror att de flesta konsu-
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menter har den förväntan idag. Här är det
viktigt att säkra upp i avtal hur chauffören
ska agera vid en leverans till en privatperson.

KONSUMENTANPASSNING
Remmar och lastpall lämnades kvar hos kunden.
Inbärning var inte möjlig att köpa. Här hade
leveransen kunnat konsumentanpassas mer.

TIPS

Låt gärna kunden själv få välja var de ska hämta sitt paket.
Då är det större chans att hämtningen upplevs som positiv.
Förvarna gärna kunden om en chaufförs ankomst inför en
hemleverans genom att låta chauffören ringa 20–30 min innan
och berätta om denna rutin i kassan. Då blir överlämnandet
mer förutsägbart och positivt, och risken minskar att kunden
kommer att missa att ta emot sin leverans.
Säkra i avtalet vad chauffören förväntas göra vid en leverans
till en privatperson, exempelvis hur lastpall och emballage
ska hanteras.
En trevlig paketdesign bidrar till en god kundupplevelse och
kan ge god reklam, men det är också viktigt att få relevant
information i paketet. Glöm inte att tänka på detta även för
större gods.
Ge gärna kunden en chans att utvärdera leveranser med högre
servicenivå, som hemleveranser och expressleveranser.
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K APITE L S J U
R E TU R E R
Returhantering är en del av vardagen för
ehandlare. Många försöker på olika sätt
minska returgraden genom att till exempel
se över pack- och plockrutiner för att minska
fel, ha detaljerad produktinformation, bra
produktbilder med inzoomningsmöjlighet
och bra storleksangivelser på sajten. Men
oavsett vad man gör så kommer det alltid att
finnas kunder som vill returnera varor.
När vi testshoppat så har vi märkt att
man får en väldigt positiv kundupplevelse
när returen är smärtfri och smidig. Det gör
att man inte tvekar att handla hos samma
nätbutik igen. I det här avsnittet tittar vi
närmare på olika sorters returer – retur i
butik; retur via utlämningsställe och retur 
av hemlevererade varor. Vi upplevde att
returerna via utlämningsställen var mer
intrimmade än de för hemleveranser.

RETUR I FYSISK BUTIK
Att kunna returnera till nätbutikens fysiska
butiker – om det finns sådana – kan vara ett
smidigt alternativ för kunden. När man returnerar via post finns det en viss osäkerhet om
vad som händer med de pengar man som
kund ska få tillbaka. Det brukar först ta några
dagar för returen att registreras hos nätbutiken som anländ, och sedan ytterligare några
dagar för pengarna att betalas tillbaka. Det
är inte alltid man som kund kontrollerar sitt
konto varje dag för att se om det har skett
några inbetalningar. Under vår testshopping

MÖJLIGHET ATT RETURNERA I BUTIK
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Räknat hos de som har fysiska butiker

har några butiker missat att betala tillbaka
beloppet och vi har fått påminna. Att kunna
returnera i nätbutikens fysiska butiker känns
lite bättre – då ser man att butiken tar emot
produkten, och ofta registreras den på plats.
Beroende på betalsätt vid köptillfället kan
man också få tillbaka pengarna snabbare,
eller på en gång.
Hos de som har fysiska butiker är det 51 %
som erbjuder sina kunder att kunna returnera
paket där. Vissa fysiska butiker har verkligen
blivit bra på att göra returprocessen enkel
för kunden, bland annat Lindex och Naturkompaniet. Men det finns riktigt stora aktörer
som inte har löst den här biten och inte ens
erbjuder möjlighet att byta till en annan
storlek i den lokala butiken. Förmodligen
är det affärssystem som ligger bakom
begränsningen, men tyvärr påverkar det
upplevelsen för kunden.

FÖRIFYLLDA RETURETIKETTER
Det överlägset bästa sättet att ge kunden
en smidig returupplevelse är att ge kunden
förifyllda returetiketter att klistra på paketet.
Det vanligaste är att skicka med en returetikett
i paketet, men vissa erbjuder också kunden
att kunna skriva ut en från sajten alternativt
få en hemskickad via kundtjänst. När man
själv ska skriva ut kan returprocessen bli
längre, då inte alla har en skrivare hemma
och då måste invänta ett tillfälle att åka
någonstans enbart för i syftet att skriva ut

FÖRIFYLLDA RETURLAPPAR ATT KLISTRA PÅ PAKET
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94 % skickar med i paketet, 19 % erbjuder returlappar via kundtjänst eller sajten
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returlappen. Här finns också risk att kunden
klistrar tejp över scanningsytan eller att
utskriften inte blir tillräckligt bra och en scanningen blir svår att göra på utlämningsstället.
Att ge kunden förifyllda returlappar
betyder inte att returen måste vara gratis.
Många nätbutiker drar av returkostnaden
från beloppet som sedan betalas tillbaka till
kunden. Det är väldigt bekvämt för kunden
att bara klistra på returlappen på paketet
och lämna in till ett utlämningsställe.

RETUR AV HEMLEVERANS
Vanligtvis beställs inte hemleveranser med
samma frekvens som paket till utlämningsställen. Returer av hemleveranser sker då
med ännu lägre frekvens. När vi testshoppade märkes det att rutiner för hemleveransreturer inte var så intrimmade. Ofta gick det
att lämna in returer på ett utlämningsställe
då varan inte var så stor. Men i de fall returen
gällde en större vara, blev det nödvändigt
att boka upphämtning av returen i hemmet.
Ibland var också upphämtning den enda
möjligheten logistikaktören erbjöd.

INFORMATION OM
RETUR AV HEMLEVERANS
Det fanns sällan någon beskrivning i paketet
vad man som kund ska göra för att returnera
ett större paket. Det medföljde ytterst sällan
någon ångerblankett eller retursedel. Vi fick
alltså leta information i leveransfaktan och
ställa frågor till kundservice.
Kundservicepersonalen var dock inte så
van att svara på frågor om returer för större
varor, och kunde inte alltid ge några bra
instruktioner vid första kontakten eller gav
felaktig information. Det kunde ta tid innan vi
fick en retursedel mejlad, och för vissa returer lyckades vi inte få någon retursedel alls
innan upphämtning. Ibland upplevde vi att
kundtjänst aktivt försökte styra av returen
till inlämning i en butik. Ett exempel på svar
är: ”Det är en väldigt stor produkt du ska
returnera, så jag hade rekommenderat att du
kommer in med den till en butik istället”. Men
då en kund ofta beställt en hemleverans just
för att de inte själv hade möjlighet att transportera eller bära, gäller samma behov mest

troligt också på tillbakavägen.
När det gäller större paket blev vi dessutom ofta ombedda av kundservice att ringa
direkt till logistikbolaget eller distributionscentralen. Returen blev därmed vårt eget
problem – inget som nätbutiken hjälpte till
med. Ifall varan levererats direkt från en
tillverkare blev det extra konstigt. Då fick vi
som kunder ha dialog med logistikbolaget
och tillverkaren istället för den nätbutik vi
gjort inköpet i. Det kändes inte som en bra
kundupplevelse.

BEKRÄFTELSER AV
RETURÄRENDE
För mindre paket fungerade anmälan av
returärendet för det mesta bra, men då vi
anmälde returer av ett större gods såsom
möbler fick vi märkliga svar från ett par nätbutiker. Mejl med standardtexter som snarare
skrivits för att bekräfta en order än en retur.
Ett exempel är: ”Tack för din beställning och
att du valt att handla hos oss. Detta hän
der nu: varorna plockas och packas…”. Som
kund är det svårt att förstå att meddelandet
betyder att nätbutiken tagit emot ett returärende. Även när en upphämtningstid av retur
bokats, kunde det komma samma typ av
meddelande. Ett exempel är: ”Hej! Vi är glada
att du valde oss när du handlade (varutyp
uppges). Idag har vi skickat en försändelse till
dig som vi hoppas kommer att förgylla ditt
hem under lång tid framöver…” Denna typ
av felanvända standardmeddelanden skapar
onödiga frågor till kundtjänst.

UPPHÄMTNING AV
RETUR AV HEMLEVERANS
Det fanns bolag som snabbt och smidigt hämtade upp en retur, ibland inom 30 min, men
de flesta returärendena av större paket blev
tidskrävande. Först fick vi sitta i telefonkö för
att boka en upphämtning. Ibland ville logistikbolaget återkomma med tidsförslag, vilket de
sällan gjorde. Ofta var tidsfönstret dessutom
längre för en upphämtning av retur, än tiden
för utkörningen varit. I de fall logistikbolaget
tagit med sig lastpallen, fick vi först boka
utkörning av en lastpall och vänta hemma på
att ta emot den. Först därefter kunde vi boka
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en upphämtning av varan. Det blev också
flera missade upphämtningar av returer.
Ett annat dilemma är att man som
konsument vanligtvis saknar packremmar,
packspännen, skyddande kartongmaterial
för hörn och liknande, och har svårt att
emballera rätt på tillbakavägen och också
ofta saknar kunskap om hur det ska göras
– men varan kan vara kostsam och man vill
som kund inte riskera att den skadas. Vare
sig logistikbolag eller nätbutik kunde bistå
med packmaterial eller råd då vi frågade
och chaufförerna visste inte heller. Allt detta
skapar irritation. Både att varan till att börja
med av någon anledning måste returneras,
sedan få hantera returärendet helt själv, att
ha ett skrymmande paket ståendes hemma
i 1–2 veckor, och avsätta timmar eller dagar i
hemmet för själva upphämtningen och känna
sig osäker om man kommer bli ersättningsskyldig för någon transportskada.

genomföras inom rimlig tid, kanske speciellt för säsongsvaror som utemöbler, grillar
och liknande.
Bättre informationsstöd på sajt och medföljande returinformation i paketet, tror vi
skulle minska ledtiden. Om nätbutiken också
sköter returärendet från början till slut och
hjälper kunden med förfarandet – speciellt
då varan ska direkt tillbaka till en tillverkare –
tror vi ledtiden kortas ytterligare. Kundupplevelsen skulle utan tvekan förbättras.

LÅNGA LEDTIDER
Vår reflektion är också att returer av hemleveranser av större varor krävde väl lång
ledtid. Det bör ligga i både kundens och
nätbutikens intresse att en retur ska kunna

RETUR AV EN STÖRRE VARA
Det är inte alltid enkelt för en kund att snabbt möta upp
med returvaran när chauffören ringer på porten. Kanske
saknas hiss, bärhjälp, packmaterial eller helt enkelt
kunskap om emballering.

TIPS

Det är viktigt att ha bra returinformation för större varor både
på sajt och i paketet, så att kunden vet vad de förväntas göra.
En färdig retursedel i paketet sparar tid och är mycket
uppskattat av kunden.
Erbjud returmöjlighet i butik om du har möjlighet. Det känns
tryggt för kunden att få returen bekräftad och en transaktion
genomförd direkt på plats.
Nätbutiken bör hålla kontakt med kunden under returärendet,
så att inte kunden lämnas ensam mellan transportör och
tillverkare.
Undvik helst att ha större tidsfönster för returen än vad som
gällde vid utkörningen.

46 K APITELNAMN

10 TIPS SOM GÖR DIG BÄTTRE 47

K APITE L ÅT TA
10 TI P S SO M G Ö R DIG BÄT TR E

1.

När du utformar dina huvudargument på startsidan (och andra
sidor) gör gärna argumenten klickbara där du förklarar dem
mer. Om ditt främsta säljargument exempelvis är ”Snabba
leveranser” är det bra att kunden får reda på hur snabba de är.
Vi såg att hastigheten för expressleveranser varierade från 1–9
dagar i årets testshopping.

2.

Erbjud relevanta leveransalternativ utifrån vad som passar
din målgrupp och de produkter du säljer och den tidpunkt du
säljer dem – med fokus på att möjliggöra fler köp.

3.

Låt kunden välja mer själv! Låt exempelvis gärna kunden välja
leveransmetod i högre grad och ge möjlighet att själv välja
utlämningsställe. Se även om du kan låta dina kunder välja
tidsfönster och inbärning ifall du erbjuder hemleverans. Detta
är saker som verkligen kan underlätta kundens vardag.

4.

Se över presentationen i kassan för leveransen. En bra riktlinje
är att kunden ska uppfatta både leveranstid, leveranspris och
leveransmetod i kassan. Namnen på leveranssätten bör vara
enkla för kunden att förstå, men kompletterande förklaringar
bör också finnas i kassan om vad de innebär. Då riskerar du inte
att kunden lämnar kassan för att söka information i leverans
villkoren och kommer av sig i köpet, eller att kunden misstolkar
vad som ingår i leveranssättet och blir besviken i leverans
ögonblicket.

5.

Testa gärna prissättning av dyrare leveranssätt som påslag
istället för som totaltpris i kassan, och se om det leder till
högre konvertering. Fundera också om prissättningen i kassan
för olika leveransmetoder upplevs som logisk för kunden.
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6.

Försök göra hemleveranser mer förutsägbara för kunden,
speciellt om tidsfönstret är stort. Låt chauffören förvarna om
sin ankomst genom att ringa 20–30 min innan (och berätta om
denna rutin i kassan). Då blir överlämnandet mer förutsägbart
och en tryggare upplevelse för kunden, och risken minskar
dessutom att kunden missar att ta emot sin leverans.

7.

Gör returer så enkla som möjligt för kunden och kommunicera
tydligt hur de ska utföras – för alla leveranssätt du erbjuder –
även olika typer av hemleveranser. Det ger kunderna en trygg
het, vilket i sig kan generera ökad försäljning. En förtryckt
returetikett i paketen var det som bidrog mest till en positiv
kundupplevelse. Det gjorde också returhantering snabbare.

8.

En trevlig paketdesign bidrar till en god kundupplevelse och
kan ge god reklam, men det är också viktigt att få relevant
information i paketet. Glöm inte att tänka på detta även för
större gods!

9.

Erbjud spårning, så att transparensen mot kunderna ökar. Och
varför inte ge kunden en chans att betygsätta sin leverans
upplevelse efter att de tagit emot sin vara?

10.

Testshoppa din egen nätbutik och spara kundkommunikation
du får under köpet. Testa helst ett leveranssätt som inte
är det allra vanligaste från din nätbutik, då de av naturliga
skäl är minst intrimmade. Kontrollera exempelvis att rätt
leveranstjänst specificeras i orderbekräftelsen och att korrekta
standardtexter för korrekt leveranssätt används i leverans
bekräftelser och aviseringar.
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